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1 . Jaarverslag 2019 Cliëntenraad Werk en Inkomen gemeente Wassenaar

Geachte raad,
Op 8 maart jongstleden hebben wij het jaarverslag 2019 ontvangen van de Cliëntenraad Werk en
Inkomen gemeente Wassenaar.
In dit jaarverslag doet de Cliëntenraad verslag van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het
jaar 2019 heeft in het teken gestaan van bezinning op de taak van de Cliëntenraad Werk en
Inkomen Wassenaar (de CRW) en op de daaruit voortvloeiende wijziging van de samenstelling.
De Clientenraad werk en Inkomen geeft in het jaarverslag 2019 aan dat het steeds lastiger
geworden is om zaken met betrekking tot Werk en Inkomen los te blijven zien van Jeugd en WMO;
de drie beleidsterreinen van het Sociaal Domein lopen steeds meer in elkaar over. Dat vraagt om
een aan de situatie aangepaste overlegstructuur schrijven zij in het jaarverslag.
Daarnaast geeft de Clientenraad Werk en Inkomen aan dat de ontwikkelingen binnen het Sociaal
Domein in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam/Voorburg steeds meer uiteen lopen.
De CRW heeft daarom zowel in gesprekken met de wethouder als in gesprekken met ambtelijk
vertegenwoordigers én in de vergaderingen van de Klankbordgroep (KBG) de afstemming van de
rol- en taakverdeling tussen de gemeente Wassenaar, de afdeling W&I van
Leidschendam/Voorburg, de KBG en de ASD Wassenaar aan de orde gesteld.
Mede daardoor zijn er in 2019 een aantal belangrijke besluiten genomen.
•

Besloten is de KBG, het platform waarop de cliëntenraden van Wassenaar, Voorschoten en
Leidschendam-Voorburg en een ambtelijke vertegenwoordiging van de afdeling W&I van
Leidschendam-Voorburg elkaar ontmoetten, op te heffen.
In de KBG van 27 februari 2019 is daartoe het volgende besluit genomen
de klankbordgroep gaat de rol van klankbord voor werk en inkomen vervullen.
Concreet betekent dit dat er alleen onderwerpen op de agenda komen
die betrekking hebben op de cliëntervaringen.
de KBG komt hiervoor nog 2 maal per jaar bijeen

•

De cliëntenraden wenden zich rechtstreeks tot de portefeuillehouders van W&I en
ambtenaren van hun eigen gemeenten om, indien nodig geacht, de gewenste maar vooral
de niet gewenste effecten van beleidskeuzen en beleidsmaatregelen die betrekking hebben
op uitkeringsgerechtigden te bespreken.

•

Besloten is dat alle beleidsvoornemens en besluiten met betrekking tot W&I ter advisering
van de wethouders aan de Adviesraden zullen worden voorgelegd.

In goed overleg tussen de CRW en de ASD is afgesproken dat ongevraagde adviezen van de CRW
en zowel ongevraagde als gevraagde adviezen van de ASD altijd op elkaar worden afgestemd en zo
mogelijk namens beide Raden aan de wethouder worden gestuurd.
Samenstelling Clientenraad Werk en Inkomen Wassenaar
Na de zittingstermijn van 4 jaar en een verlenging van 2 jaar is de zittingstermijn van Gerdine
Sloekers in februari 2020 afgelopen. Zij heeft afscheid genomen van de CRW.
In 2019 zijn Loes Bak en Syb van Dijk beiden buiten de Gemeente Wassenaar gaan wonen.
Om die reden heeft Loes Bak in december 2019 afscheid genomen als lid/penningmeester van de
CRW. De taak van penningmeester van de CRW is overgenomen door Samentha van Kesteren.
Syb van Dijk heeft begin 2020 afscheid genomen als lid/voorzitter van de CRW. Ter vervanging van
Syb van Dijk is Herman de Bruijn als lid van de CRW benoemd en hij heeft de functie van voorzitter
op zich genomen.
De CRW heeft in de zomerperiode van 2019 een aantal gesprekken gevoerd met mogelijke
kandidaten voor het lidmaatschap van de CRW. Die hebben ertoe geleid dat Ralph Olijslagers als
nieuw lid is aangetrokken.
Uit het verslag blijkt dat er ook in 2019 weer veel werk is verzet in diverse overleggen en
bijeenkomsten. Ook is door de leden een actieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van
adviezen van de CRW. Wij hebben hen daarvoor hartelijk dank gezegd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,

drs. L.A. de Lange,

gemeentesecretaris

burgemeester
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