
We hebben al een kleine 2 jaar geleden aan de bel getrokken dat er in het 

kader van de harmonisatie er een nieuwe verordening moet komen. Vanaf de 

zomer is er een haastklus van ge maakt, zodat we elke keer binnen één of twee 

weken met een antwoord moeten komen. 

Ons wordt om een scenario gevraagd hoe de harmonisatie vorm te geven. 

Het college komt vervolgens met een scenario dat haaks op ons voorstel staat, 

waarbij onze onafhankelijkheid wordt ondermijnd. Als wij het dreigende verlies 

van onze onafhankelijkheid kenbaar maken aan het college, wil het college niet 

kijken of ze deze zorg weg kan nemen met een gezamenlijk overleg. 

De keuze van het college voor haar scenario wordt aangeduid als open en 

transparant, zonder enige argumentatie ter onderbouwing, waarom haar 

voorstel opener en toleranter is.. 

Nu wordt ons een verordening voorgelegd die geen recht doet aan wat de CR 

en haar leden de laatste jaren aan werk verricht hebben en niet getuigd van 

kennis van de doelgroep.  

Een verordening die hapsnap geshopt is. 

Een verordening die tegenstrijdig is. (Herbenoeming) 

Het college heeft met haar nieuwe verordening drie van de vier vingers in de 

pap bij de benoeming van een nieuwe voorzitter, met een selectiecommissie  

bestaande uit een wethouder, de vakdirecteur, een buitenstaander door het 

college geselecteerd en één huidig CR-lid.   

De afgelopen tien jaar had CR de keuze of en welke voorzitter voorgedragen 

door de vakdeur, zij mee in zee wilder gaan. 

Nu bepaald het college welke voorzitter haar welgevallig is. 

We kennen de geschiedenis van een tandeloos adviesorgaan waar de burger 

niets van verneemt, Stadadviseert. In de nieuwe verordening van Stadadviseert 

zal ze bestaan uit een ontwikkelteam van een door het college geselecteerde 

coördinator, 4 vrijwilligers en gemeenteambtenaren. Andere mensen mogen 

zich voor spek en bonen aanmelden om af en toe opgeroepen te worden. 



Met de huidige gang van zaken rond de toekomst van de Cliëntenraad kunnen 

we niet anders dan concluderen dat het college geen kritisch meedenkende CR 

aan haar zijde wil, maar de regie volledig in eigen hand wil houden en geen 

contunueering wil van de jarenlang opgebouwde expertise door leden van de 

CR. 

Als klap op de vuurpeil kregen we zaterdagmiddag van het college een 

profielschets van een toekomstig voorzitter en de toekomstige leden van een 

Cliëntenraad 

 


