Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 18 november 2020

Betreft
X

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Harmonisatie Cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke participatie
Harmonisatie Cliëntenraad Werk, Inkomen en Maatschappelijke participatie
Bijlage 1 - Verordening cliëntenraad werk en inkomen gemeente Groningen 2021
Bijlage 2 - Profiel voorzitter Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen
Bijlage 3 - Profiel lid Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Groningen
Bijlage 4 - Scenario's samenstelling nieuwe Cliëntenraad
Bijlage 5 - Advies Cliëntenraad harmonisatie Cliëntenraad werk, inkomen en maatschappelijke
participatie

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jolanda Zaagman – 06 31952719

Korte samenvatting:
Met ingang van 1 januari 2021 wordt de advisering, belangenbehartiging en cliëntenparticipatie voor
de Participatiewet, met inbegrip van het armoede- en minimabeleid en schuldhulpverlening belegd
bij een zelfstandig opererende Cliëntenraad Werk & Inkomen voor de gemeente Groningen.
Voor de werving van de voorzitter en de leden van de Cliëntenraad zijn profielen opgesteld.
De huidige Cliëntenraad is, op grond van de verordeningen ‘Cliëntenraad Groningen 2015’ nauw
betrokken bij de harmonisatie en gevraagd input te leveren op de nieuwe verordening en profielen
voor voorzitter en leden.

Vermeld op LTA?
X

Ja
item nr 2020/166

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X
discussie
Tijdens de beeldvormende sessie op 28 oktober jl. is een aantal documenten ter sprake gekomen die
nog niet in bezit van de raad waren. Afgesproken is dat er opnieuw een gesprek zou plaatsvinden,
gezien de tijd wordt voorgesteld om een meningsvormende sessie te organiseren met
inspraakmogelijkheid voor de Cliëntenraad.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Voorstel voor bespreking:
-

Inspraak Cliëntenraad (en eventueel anderen)
Vragen raadsleden aan Cliëntenraad
Politieke vragen raadsleden aan de wethouder
Uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de verschillende raadsfracties.

Nadere informatie
…

