
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Correspondentieadres: Postbus 109 7140 AC Groenlo, Tel: 0544 474200 

Website: clientenraadparticipatiewet.fijnder.nl  Email: clientenraad@fijnder.nl  
 

Aan het Dagelijks Bestuur van  

Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek 

Datum:  15 januari 2022  

Betreft:  wijziging taken cliëntenraad  

 

Geacht bestuur, 

Uw brief van 23 december 2021, kenmerk 178 betreffende de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling is 

in de cliëntenraadsvergadering van 13 januari jl. besproken. De Gemeenschappelijke Regeling Fijnder is 

gewijzigd ten opzichte van de Gemeenschappelijke Regeling SDOA. Een aantal taken van de colleges van de 

gemeenten wordt niet (meer) overgedragen aan het algemeen bestuur van de GR. Beleidsvorming over deze 

taken vindt plaats door de individuele gemeenten. De CR constateerde, op basis van uw brief en de mondelinge 

toelichting hierover, dat de CR vanaf 1 januari 2022 alleen nog inspraak heeft bij beleid en uitvoering van in de 

gemeenschappelijke regeling Fijnder met name genoemde wet- en regelgeving. Dit leidt tot een aanzienlijke 

inperking van de inspraak bevoegdheden die tot nu toe bij de Cliëntenraad Participatiewet werden belegd.  

De leden van de CR ervaren dit als een grote teleurstelling. De raad heeft zich immers vanaf 1 januari 2015 

intensief bezig gehouden met gevraagde en ongevraagde advisering voor het tot stand komen van nieuw 

beleid, met name nieuwe en gewijzigde verordeningen en beleidsregels, die de gemeenten n.a.v. de 

Participatiewet als opdracht in 2015 hadden gekregen. In artikel 10.1 lid 3 van de Verordening Sociaal Domein 

is opgenomen dat de gemeente die vorm van inspraak kiest die past bij het onderwerp en bij de groep waar het 

om gaat. Dit houdt in, dat de gemeente er ook voor kan kiezen om advisering op het gebied van met name het 

minimabeleid (mede) te beleggen bij de Cliëntenraad Participatiewet. Deze raad behartigt de belangen van een 

grote groep van belanghebbenden (ca. 1.700) en heeft in de loop der jaren de nodige expertise opgebouwd. 

Tot slot merkt de CR op dat met de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder door de colleges 

besloten is het gemeentelijk minimabeleid niet langer bij Fijnder onder te brengen. Op basis van dit besluit zijn 

de bestaande beleidsregels meedoen en collectieve zorgverzekering ingetrokken per 31 december 2021.  

De beleidsregels collectieve zorgverzekering zijn echter gebaseerd op artikel 35 lid 3 van de Participatiewet en 

vallen dientengevolge niet onder het gemeentelijke minimabeleid. Formeel gezien blijft dit onderdeel dus 

gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Fijnder.  

De CR wil op maandag 24 januari a.s. tijdens de informele bijeenkomst met u over de wijzigingen spreken. 

Hoogachtend, 
Namens de cliëntenraad: 
 

 

A.G.M. Olthof 
voorzitter 
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