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A.

Samenvatting

Het raadsvoorstel betreft een nieuwe verordening voor cliëntenparticipatie Swi. De verordening maakt
gevraagd en ongevraagd advies van de cliëntenraad mogelijk op alle beleidsterreinen van Werk en
inkomen, met uitzondering van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Door intrekking van bestaande verordeningen cliëntenparticipatie van de gemeenten Heeze- Leende,
Valkenswaard en Cranendonck kan er één cliëntenraad gevormd die de belangen van klanten Swi
behartigt.
B.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de verordening cliëntenparticipatie Swi met ingangsdatum 1 juli 2012.
2. Intrekken van de verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en inkomen van 01-01-2007.
C.

Inleiding

Het Samenwerkingsverband Werk en inkomen voert de Wet werk en bijstand uit voor de gemeente
Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Deze wet stelt cliëntenparticipatie verplicht. De
gemeente Cranendonck is als laatste gemeente samengevoegd aan het Samenwerkingsverband op 01-012009. Tot op dit moment bestaan er twee cliëntenraden, namelijk de cliëntenraad van Heeze- Leende en
Valkenswaard en de cliëntenraad van Cranendonck.
De leden van de cliëntenraad en het Samenwerkingsverband Swi verzoeken om de vorming van 1
cliëntenraad voor de beleidsterreinen Swi, met uitzondering van de Wet Sociale Werkvoorziening.
D.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat alle cliënten van Swi op gelijke wijze betrokken worden bij het beleid en
uitvoering van de beleidstaken van het Samenwerkingsverband werk en inkomen.
E.

Wat gaan we er voor doen?

Door het intrekken van de bestaande verordeningen cliëntenparticiaptie van de gemeenten HeezeLeende, Valkenswaard en Cranendonck per 1 juli 2012.
Door in te stemmen met de verordening Cliëntenparticipatie Swi per 1 juli 2012.
F.

Financiën

De kosten van Cliëntenparticipatie blijven binnen het bestaande budget.
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G. Vervolgstappen

n.v.t.
H. Communicatie

De klanten van Swi schriftelijk op de hoogte brengen van de nieuwe vorm van cliëntenparticiaptie.
I.

Bijlage(n)

1: De Verordening Cliëntenparticipatie Swi met ingangsdatum 1 juli 2012.
J.

Ter inzage liggende stukken

2: advies cliëntenraad.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 juni 2012
BESLUIT
1. in te stemmen met de verordening cliëntenparticipatie Swi met ingangsdatum 01-07-2012;
2. en de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en inkomen van 01-01-2007 in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 2 juli 2012

de griffier

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.

3

