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Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet, 

Op 24 januari vond een informele bijeenkomst plaats tussen de leden van het Dagelijks Bestuur 
van Fijnder en (een vertegenwoordiging vanuit) de Clientenraad. Deze bijeenkomst is door de 
Clientenraad onder andere benut om twee onderwerpen te agenderen. Enerzijds de evaluatie 
van het proefjaar met betrekking tot het geven van informele adviezen en anderzijds de 
strekking van de brief van de Clientenraad van 15 januari betreffende de wijziging in de taken 
van de Clientenraad. Middels deze brief ontvangt u onze reactie op beide onderwerpen. 

Informele adviezen 
Om u vroegtijdig in de besluitvorming te betrekken is er een jaar proefgedraaid met een 
informele nieuwe werkwijze. Deze werkwijze bestaat uit het u zo vroeg mogelijk informeren en u 
voor het Ambtelijk Opdrachtgevers Overleg (A00) te vragen om advies. Uw advies en eventuele 
bedenkingen kunnen dan in het AA0 besproken worden zodat de nota eventueel kan worden 
aangepast voordat deze naar ons Dagelijks Bestuur (DB) gaat. VVij wilden en willen u als 
Clientenraad beter positioneren. Tevens willen en moeten we als Fijnder snel op ontwikkelingen 
kunnen inspringen. Denk aan de TONK, de Tozo en de energiecompensatie. Dit vereist van alle 
partijen veel inspanningen om dit zo spoedig mogelijk te regelen. 

Het DB hecht veel waarde aan de onafhankelijke inbreng van de Clientenraad, maar ook aan 
een goede en snelle bestuurlijke besluitvorming. Om dit te bevorderen stellen we de volgende 
werkwijze voor. Wij blijven voornemens om u tijdig te informeren over voorgenomen besluiten. 
Het is aan de raad zelf om te bepalen of u de ambtelijke organisatie tijdens dit proces alvast iets 
wilt meegeven in de vorm van een informeel advies. Dit is geen verplichting. 

Tevens zal expliciet gekeken worden of een voorstel in de besluitvorming uitstel duldt of niet. 
Zodra er een vorm van uitstel mogelijk is zal het onderwerp ook in een volgende maand door het 
Dagelijks Bestuur behandeld kunnen worden. Voorts zal een thema ook — indien mogelijk- op 
een zo vroeg mogelijk moment aangekondigd worden, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. 
In 2021 zijn veel (informele) adviezen aangevraagd. De verwachting is dat dit door 
bovenstaande werkwijze in 2022 minder zal zijn. 



Thema's Schuldhulpverlening, de Wet Inburgering en het gemeentelijk minimabeleid 
(beleidsregels meedoen en beleidsregels collectieve zorgverzekering) zijn uit het 
takenpakket gehaald 

U bent teleurgesteld dat de thema's Schuldhulpverlening, de Wet Inburgering en het 
gemeentelijk minimabeleid (beleidsregels meedoen en beleidsregels collectieve 
zorgverzekering) niet !anger tot het aandachtsgebied van de Clientenraad behoren. In uw brief 
refereert u aan artikel 10.1 lid 3 van de Verordening Sociaal Domein waarin wordt aangehaald 
dat de gemeente die vorm van inspraak kan kiezen die past bij het onderwerp en de doelgroep 
waar het am gaat. 

De Clientenraad heeft zich lange tijd intensief beziggehouden met gevraagde en ongevraagde 
advisering voor het tot stand komen van nieuw beleid op de genoemde thema's die nu niet 
langer gedelegeerd zijn aan Fijnder. De keuze am op de onderwerpen Schuldhulpverlening en 
de Wet Inburgering regie te nemen, is zoals eerder at in onze brief van 16 december 2021 
gemeld, gestoeld op de wijziging in wet- en regelgeving. Maar oak op de verdere uitwerking van 
het adviesrapport Positionering SDOA in het Sociaal Domein en het inrichtingsplan in het kader 
van de bestuursopdracht Samen aan het Stuur. Hier is de fundamentele keuze gemaakt am 
Fijnder te positioneren als een tweedelijns organisatie en het kaderstellende beleid op een 
aantal onderdelen te beleggen bij de gemeenten. 

De raad behartigt de belangen van een deel van de belanghebbenden en heeft in de loop der 
jaren op voornoemde thema's wel de nodige expertise opgebouwd. Om die reden vragen we de 
Clientenraad am vanuit haar onafhankelijke rol het initiatief te nemen am met de lokale welzijns-
of sociale raden tot praktische werkafspraken te komen. 

Verder merkte u een tegenstrijdigheid op in relatie tot de collectieve zorgverzekering. U merkt op 
dat deze beleidsregels gebaseerd zijn op artikel 35 lid 3 van de Participatiewet en daardoor niet 
vallen onder het gemeentelijk minimabeleid. We zijn u erkentelijk voor de opmerkzaamheid. Het 
DB van Fijnder zal gemeenten adviseren am conform de Gemeenschappelijke Regeling de 
contracten voortaan te laten aangaan door Fijnder. Dit laat onverlet dat colleges zelf 
beleidsregels kunnen opstellen. De colleges maken gebruik van de bevoegdheid die zij hebben 
volgend uit artikel 4 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder. 

In reactie op uw vragen over het taken pakket waar de Clientenraad voor staat opgesteld, heeft u 
ambtelijk inmiddels een overzicht ontvangen. VVij vertrouwen erop dat wij onze samenwerking op 
een goede wijze zullen vervolgen. Nogmaals, willen wij benadrukken dat wij veel waarde 
hechten aan uw eigenstandige, onafhankelijke positie en uw adviezen. 

We melden u tot slot dat uw ambtelijk contactpersoon Jolanda Kuipers Fijnder zal gaan verlaten. 
Tot het moment dat zij is opgevolgd kunt u voor vragen of opmerkingen contact opnemen met 
Monique Vas. 

Met vriendelijke groet, 

Nannens het Dagelijks Bestuur Fijnder 

J.B.M. Hoenderboom T.A. Beijer 
Voorzitter Secretaris 


