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Afdoening TCS 68 instelling cliëntenraad

Geachte leden van de raad,

In de vergadering van de commissie samenleving van 6 december 2017 zegden wij u toe om 
schríftelijk nader in te gaan op de vraag of in Bloemendaal behoefte bestaat aan de instelling van een 
cliëntenraad (in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de 
Participatiewet). Deze toezegging is geregistreerd als TCS68.

Op zowel het vlak van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet is reeds voorzien in de instelling van 
cliëntenraden, conform wetgeving op dat punt. Aan de instelling van een (extra) cliëntenraad bestaat 
daarom geen behoefte. Met deze brief informeren wij u daar graag over.

Jeugdwet
De Jeugdwet vermeldt (in artikel 4.2.5.1) dat jeugdhulporganisaties en gecertificeerde 
jeugdinstellingen een cliëntenraad organiseren om cliënten te betrekken bij de ontwikkeling en 
kwaliteit van jeugdhulp. Dit is ook de praktijk bij de zorginstellingen waarmee wij samenwerken. Veel 
jeugdhulporganisaties hebben daarnaast ook een jongerenraad om vraag, behoeften en aanbod beter 
op elkaar af te stemmen. Op die manier is bij de uitvoering van de Jeugdwet voorzien in cliëntenraden

Wmo
Ook instellingen die zorg in het kader van de Wmo bieden, beschikken over cliëntenraden. Dit is dan 
ook de praktijk bij de organisaties waarmee wij samenwerken. Op deze manier is bij de zorgverlening 
en ondersteuning in het kader van de Wmo voorzien in de participatie van cliëntenraden.

Participatiewet
De Participatiewet wordt uitgevoerd door de IASZ. Dit is de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 
voor inwoners van Bloemendaal, Haarlemmerliede 8i Spaarnwoude en Heemstede. Deze drie 
gemeenten hebben dus een gezamenlijke afdeling Sociale Zaken. Om deze reden is de huidige 
cliëntenraad Participatiewet een samengevoegde raad met vertegenwoordigers uit de drie gemeenten. 
De deelnemers van de cliëntenraad Participatiewet ontvangen een uitkering van de IASZ, waardoor ze 
ervaringsdeskundig zijn. Cliëntenparticipatie is in de Participatiewet verplicht (artikel 47).
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Wmo raad sociaal domein
Daarnaast beschikken wij in Bloemendaal over de kennis, kunde en inbreng van onze Wmo raad, die 
adviseert en participeert (vanuit perspectief van inwoners en doelgroepen) bij beleidsvorming op het 
gebied van de Wmo, en de Jeugdwet waar daarmee samenhang is. Conform de daartoe door de 
gemeenteraad vastgestelde verordening.

Op bovenstaande wijze is vormgegeven aan de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten in 
cliëntenraden in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. En aan de participatie van 
inwoners bij beleidsvorming in het kader van de Wmo.

We gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester


