
 
 

 

 

 

Aan: het Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en 

Heuvelrug 

Betreft:  reactie aanpassing Verordening Cliëntenparticipatie 

 

 

 

        7 maart 2022 

 

Geacht bestuur, 

 

Ons is verzocht te reageren op de aangepaste Verordening Cliëntenparticipatie 2022. Daar voldoen 

wij graag aan. 

 

Allereerst merken wij op dat met deze aanpassingen concreet vervolg wordt gegeven aan de 

bespreking tussen het AB en de RCR op 10 februari jl. Wij waarderen dat er zo snel tot een 

aanpassing overgegaan wordt zodanig dat de RCR zowel gevraagd als ongevraagd zal en kan 

adviseren op besluiten van het DB en/of het AB. 

 

Algemene opmerkingen 

 

De Verordening op de Cliëntenparticipatie geeft feitelijk uitvoering aan artikel 47 van de 

Participatiewet. Hierin is vastgelegd dat (vertegenwoordigers van) cliënten betrokken worden bij de 

uitvoering van de Participatiewet en dat zij gevraagd en ongevraagd adviseren over 

beleidsvoorstellen en verordeningen. 

 

In onze ogen voldoet de aangepaste verordening nu aan dit artikel aangezien feitelijk het 

onderscheid tussen besluiten te nemen door het AB en/of het DB komt te vervallen. In de 

aangepaste verordening wordt nu gesproken over advisering op ‘beleid’, ‘uitvoering’ en ‘nadere 

regels’ hetgeen wij lezen als ‘beleidsvoorstellen’, ‘verordeningen’ en ‘uitvoering’ cq. nadere regels 

zoals verwoord in de Participatiewet. 

 

Gevraagde aanvulling 

 

In de verordening is niks geregeld over de reactietermijn die de RCR nu heeft. Ons advies om dit wel 

op te nemen en aan te geven dat het streven is de RCR bij gevraagde advisering een reactietermijn 

van 6 weken te geven. 



 

In onze ogen behoeft de verordening geen verdere aanpassing of verduidelijking. 

 

Tekstuele opmerkingen 

 

In de bijlage hebben wij een aantal tekstuele suggesties opgenomen die in onze ogen de correctheid 

van de aanpassingen ten goede komen. 

 

Tot slot 

 

In artikel III wordt opgemerkt: “Deze regels worden aangehaald als: Wijziging van de Verordening 

Cliëntenparticipatie RDWI 2020.” Ons verzoek is om een nu of op een later moment een volledig 

nieuwe versie vast te stellen waarbij de aanpassingen integraal verwerkt zijn. 

 

Zoals aangegeven zijn wij verheugd dat er zo snel een aanpassing op de verordening is opgesteld en 

dat we in de praktijk al gevraagd worden te adviseren op DB-besluiten in de geest van deze 

aanpassing. 

 

Wij verzoeken u te reageren op ons advies en onze suggesties. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erik van Esterik, voorzitter 

 

 

 


