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Op 17 januari ontvingen wij het door de gemeenten gemaakte verslag van de bijeenkomst op 11 
januari 2011. Afgesproken was dat wij als cliëntenraad aan de hand van dit verslag onze reactie 
zouden geven en onze behoeften en aandachtspunten kenbaar zouden maken. Hieronder vindt u 
puntsgewijs onze reactie en de voorstellen die wij als cliëntenraad willen doen. 
 
 
Samenvatting behoeften Cliëntenraad: 
� Raad heeft behoefte aan continuïteit, dat betekent een vast contactpersoon vanuit gemeenten 

voor langere tijd. 
� Behoefte aan een deskundig voorzitter met kennis van de Wsw 
� Wil regelmatig contact met gemeenten, investeren in goede relatie 
� Tijdige aanlevering van relevantie stukken 
� Een ambtelijk secretaris die verslagen maakt van gesprekken en gemeentelijke stukken doorstuurt 
� Hulp en advies bij het werven van nieuwe raadsleden in 2011 
� Kosten voorgaande jaren uitbetaald krijgen 
� Willen meer dan 10 uur voor overleg (dit verzoek is inmiddels ingediend) 
� Willen budget zelf beheren en hulp bij hoe dat precies moet 
� Installatie raadsleden met terugwerkende kracht. 

 
 
Hierbij de voorstellen van de cliëntenraad per artikel: 
   
 
 
Artikel 1  Samenstelling Wsw-raad 
 
  

Vertegenwoordiging namens Gepland Gerealiseerd Nog nodig 

Gemeente Venlo 5 4 1 

Gemeente Beesel 2 0 2 

Gemeente Bergen 2 1 1 

Maatschappelijke organisaties 4 2 2 

 
 
Voorstel Wsw-raad: 

� Nieuwe leden werven. Dat doet Wsw-raad zelf, maar willen wel hulp krijgen van gemeenten 
voor gegevens om bijvoorbeeld een uitnodiging te kunnen versturen. Wij geven aan de 
gemeenten door welke hulp wij nodig hebben.  

 
 
 
Artikel 2  Benoeming 
De Wsw-raad is in 2008 opgericht. Het is onduidelijk of de leden officieel zijn benoemd en op welke 
datum de raad officieel van start is gegaan. Er is begonnen met voltallige raad, maar door de moeilijke 
samenwerking met gemeenten zijn al veel leden opgestapt, waaronder de voorzitter.  
 



 
Voorstel Wsw-raad en gemeenten: 

� Samen een nieuwe start maken, met bijvoorkeur een beëdiging met terugwerkende kracht. 
Advertentie in de lokale kranten wordt op prijs gesteld met eventueel een officiële 
bijeenkomst.  

 
 
 

Artikel 3 Kiezen voorzitter en secretaris Wsw-raad 
Voorzitter en secretaristaken vragen veel tijd en aandacht er is behoefte aan een deskundig 
onafhankelijke voorzitter, die ook kan adviseren of coachen bij de uit te voeren taken van de 
raadsleden.  
 
 
Voorstel Wsw-raad:  

� Wij vinden een onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris nodig.  
De voorzitter moet iemand zijn die onafhankelijk is en neutraal kan zijn. Inhoudelijke kennis 
heeft van de Wsw en de uitvoering. Dat zorgt voor structuur en continuïteit. Wij willen daarvoor 
iemand inhuren. Onze keuze is gevallen op Mevrouw Hütten die ook aanwezig was bij het 
overleg op 11-01-2011. 

 
 
 
Artikel 4  Werkwijze Wsw-raad 
De samenwerking met de gemeenten loopt tot nu toe niet goed. Wij hebben geen stukken voorgelegd 
gekregen vanuit de gemeenten en er is geen tot zeer weinig structureel contact geweest.  
 
 
Voorstel Wsw-raad: 

� Wij vinden het belangrijk om gecoacht en getraind te worden, zodat wij ons werk goed kunnen 
doen. Dat kan in combinatie met een onafhankelijk voorzitter, die ons hierbij kan helpen. 

� Wij willen tijdig betrokken worden bij veranderingen in de uitvoering van het Wsw beleid. 
Toekennen van een ambtelijk secretaris voor het maken van notulen en het aanleveren van 
stukken. 

� Relevante stukken worden ons tijdig, via een ambtelijk secretaris, aangeleverd. 
� Punten voor het overleg worden samen aangedragen, dus niet alleen door de Wsw-raad. 

 
 
 

Artikel 5  Bijeenroepen vergadering 
Geen opmerkingen of actiepunten 
 
 
 
Artikel 6, 7 en 8 Gevraagd en ongevraagd advies Wsw-raad 
Er wordt wel advies gevraagd vanuit de gemeenten, maar dat loopt niet goed. We krijgen de stukken 
te laat, worden wel gevraagd maar ons advies is tot nu toe overbodig of wordt niet gebruikt. We horen 
niet terug wat met advies gedaan wordt, zelfs niet of het advies ontvangen is. 
 
 
Voorstel Wsw-raad: 

� Duidelijke procedure opstellen voor gevraagde adviesvragen, zodat aanvraag en reactie op 
vaste manier gebeurt.  

� Wij willen in een zo vroeg stadium onderwerpen bespreken met de beleidsmedewerkers. Als 
zij plannen hebben die te maken hebben met de uitvoering van de Wsw of met werk voor 
mensen met een beperking, is het fijner om informeel overleg te hebben. Dan kunnen we vrij 
over het onderwerp praten en kunnen de gemeente meteen al wijzen op voor- of nadelen 
zodat daarmee rekening gehouden kan worden in de plannen. Het aanpassen van plannen is 
immers veel lastiger als de plannen al grotendeels klaar zijn. 

 
 



Artikel 9, 10 en 11  Faciliteiten 
Vanaf het begin hebben wij presentielijsten bijgehouden en opgestuurd naar gemeente Venlo. Deze 
lijst is nodig om voor onze declaratie van reis- en aanwezigheidskosten. We hebben tot nu toe nog 
niet betaald gekregen.  
 
 
Voorstel Wsw-raad: 

� Voor 1 maart betaling van onze declaraties op basis van gemaakte afspraken met de heer L. 
Verlinden op 20-12-20120.  

� In onze begroting voor 2011 nemen wij kosten op voor deskundigheidsbevordering/scholing 
en vergaderkosten zoals het inhuren van een onafhankelijk voorzitter, deze kan ons ook 
helpen met het opstellen van een begroting. 

� Wij willen het budget zelf beheren. Het bedrag blijft wel op rekening van de gemeente Venlo 
staan, maar wij zorgen zelf voor de administratie en toezicht.  

 
 
 
 
Tot zover onze reactie op het verslag gemaakt door de gemeenten. Wij hopen u hiermee voldoende 
aanknopingspunten gegeven te hebben voor het maken van een aanzet tot een hernieuwde goede 
samenwerking. 
 
Mochten er nog vragen zijn kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen. 
 
 
Namens deze, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita M.Th. Hütten 

Voorzitter 

 
 
 
Postadres: 

Eindhovenseweg 21 

5912 AB Venlo 

wswcliëntenraad@live.nl 


