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VERORDENING SOCIALE CLIENTENRAAD WALCHEREN 

Artikel 1 — Definities 
Deze verordening verstoot onder : 

9.0.09 

8. 

f. 

AB: het Algemeen Bestuur von Orionis Wolcheren; 
DB: het Dogelijks Bestuur von Orionis Wolcheren; 
SCW: de Sociole Clién’renraad Walcheren; 
cliénten of uitkeringsgerechtigden: personen woonochtig op Wolcheren met een 
uitkering of voorziening ingevolge de Porticipotiewet, de loow, de Iooz, de Bbz, 
alsmede Nuggers, ANWers en ondere inwoners von Wolcheren die een beroep doen 
op, of in oonmerking komen voor een voorziening vonuit het armoedebeleid van de 
respectievelijke gemeenten; 
lid SCW: een door het Dogelijks Bestuur von Orionis Wolcheren benoemde persoon‚ 
zĳnde een client of uitkeringsgerechtigde; 
gemeenteraden: de gemeenteroden von Middelburg, Veere en Vlissingen. 

Arfikel 2 — Taken van de Sociale Cliëntenraad Walcheren 
De SCW is een onofhonkelijke commissie met de volgende token: 
Cl. 

b. 

C. 

zij droogt zorg voor informotie, hulp en odvies oon cliënten en komt op voor hun 
belongen; 
zij brengt gevraagd en ongevraagd advies Uit aan de algemeen directeur, het DB en 
het AB op het gebied von Werk en Inkomen; 
zij brengt gevraagd en ongevraagd advies Uit aan de colleges en de gemeenteraden 
van Middelburg, Veere en Vlissingen betreffende het onderliggende sociale beleid en 
het ormoedebeleid: 
zij stelt onderwerpen die de kwoliteit van de dienstverlening van Orionis Walcheren 
betreffen aan de orde en doe’r verbefefvoorsfellen. 

Artikel 3 - Samenstelling, Voordracht, Benoeming en Zittingsduur 
1. De SCW bestoot uit ten minste vijf (5) en ten hoogste elf (i 1) leden woorbij de voorkeur 

uitgoot noor ten minste twee (2) leden die ofkomstig zijn uit de gemeente Middelburg, 
ten minste twee leden (2) die ofkomstig zijn uit de gemeente Vlissingen en tenminste 
één lid ofkomstig uit de gemeente Veere. Er wordt gestreefd noor een behoorlijke 
mote von representotiviteit woor het betreft de diverse doeigroepen. 
Nieuwe of vervangende leden van de SCW worden op voordrocht von het SCW— 
bestuur benoemd door het DB, voor een periode van vier jdor. Af’rredende leden zijn in 
principe tweemool herbenoemboor voor een nieuwe termijn. Wonneer er voldoende 
geschikte gegodigden voor het SCW lidmootschop zijn, kon het SCW-bestuur een of 
meer reserve-Ieden voor benoeming voordragen. 
Het stoot de SCW vrĳ om voor het vervullen von een bepoolde took moximool drie 
leden voor benoeming bij het DB voor te drogen, die zelf niet cliënt hoeven te zijn. Ook 
kon de SCW commissies of werkgroepen instellen, bestaande uit een of meer mensen 
die zelf niet cliént hoeven te zijn. 
De SCW benoemt uit hoor midden een bestuur bestoonde uit een voorzitter, een 
secretoris en een penningmeester. 
Leden die tussentijds ontslog nemen doen hiervon schriftelijk mededeling aan de SCW 
en het DB° 
Als de meerderheid van de leden van de SCW van mening is dot een lid de 
constructieve werking von de SCW in de weg stoot of deze in diskrediet brengt, legt de 
SCW een verzoek tot ontslog voor oon het DB. 
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Hel DB kon oon leden von de SCW, die een uitkering von Orionis Wolcheren 
ontvongen, met toepossing von ortikel 9, lid 2 Porticipotiewet geheel of gedeeltelijk 
ontheffing von de verplichting tot orbeidsinschokeling verlenen. 
Leden die niet longer uitkeringsgerechtigd zijn kunnen hun lidmaatschap voortzetten 
tot oon het einde von hun benoemingstermijn, beholve in het gevol één of meer 
reserveleden zijn benoemd of verhuizing noor buiten Wolcheren heeft 
plootsgevonden. 
Leden von de SCW die een troject in het koder von orbeidsinschokeling ingevolge de 
Porticipotiewet, de loaz of de loaw volgen, of daar in geplootst worden tijdens hun 
lidmaatschap, krijgen - tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is - de gelegenheid dit troject 
te combineren met een volwoordig lidmootschop von de cliëntenraad. Bij de 
inrichting von het troject wordt doormee rekening gehouden. 

Artikel 4 — lnformatieverschofting 
Het DB en de ofdelingen die belost zijn met het ormoedebeleid von de drie Wolcherse 
gemeenten zorgen ervoor dot oon de SCW olle informotie wordt verstrekt die nodig is voor 
hoor tookvervulling in een zodonig stodium, dot er doodwerkelijk invloed mogelijk is op 
beleidsvorming en besluitvorming. 

Arfikel 5 - Periodiek Overleg 
l. 

2. 

Tussen de SCW en het DB von Orionis Wolcheren vindt eens per kwortool overleg ploots 
en desgewenst tussentijds. 
In overleg met de voorzitter von de SCW en de voorzitter von het DB von Orionis 
Wolcheren stelt de secretoris von de SCW ploots en ogendo von deze vergoderingen 
vost en roept de vergodering tenminste 7 dogen von te voren bijeen door middel von 
een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van de agenda. 
Tussen de SCW en de algemeen directeur van Orionis Walcheren vindl eens per half 
jaar overleg plaals en desgewenst tussentijds. 
In overleg met de voorzitter von de SCW en de olgemeen directeur von Orionis 
Wolcheren stelt de secretoris von de SCW ploots en ogendo von deze vergoderingen 
vost en roept de vergodering tenminste 7 dogen von te voren bijeen door middel von 
een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van de agenda. 
Doornoost vindt regelmotig overleg ploots tussen de SCW en medewerkers von Orionis 
Wolcheren en de ofdelingen die belost zijn met het sociole en ormoedebeleid von de 
drie Wolcherse gemeenten over beleidsontwikkeling en uitvoeringsospecten. 

Artikel 6 — Adviesbevoegdheid 
Ì. De SCW wordt tijdig betrokken bij voorbereiding, otstemming, totstondkoming en 

evoiuotie von zoken woormee cliénten rechtstreeks worden geconfronteerd en bij 
beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die von invloed zijn op de dienstverlening aan 
en de positie von de cliént. De SCW wordt de gelegenheid geboden hierover 
gevroogd of ongevroogd odvies uit te brengen. 
De SCW brengt ook odvies uit over het joorlijkse beleidsplon en de begroting (voor 
zover het om de bestemming von overschotten op het Porticipotiewet inkomensdeel 
goot) en geeft zij reoctie op het joorlijkse verslog von het dogelijks bestuur von Orionis 
Wolcheren voor deze stukken oon de gemeenteroden worden voorgelegd en 
vervolgens door het AB worden vostgesteld. 
De reoctie von de SCW wordt binnen vier weken no odviesoonvroog en ontvongst von 
de stukken schriftelijk uitgebrocht. Als een oonbeveling von de SCW niet wordt 
overgenomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd door het bestuur von Orionis 
Wolcheren (c.q. het college woor het een gemeentelijke oongelegenheid betreft)= 
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Artikel 7 - Fociliteiten, Eigen Budget, Ambtelijk Secretaris, Jaarverslag en Huishoudelijk 
Reglement 
1. De kosten die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling von de took von de SCW en 

commissies von die rood komen ten loste von Orionis Wolcheren. 
2. De SCW beschikt over een eigen joorbudget en dient joorlijks voor l oktober een 

begrotingsvoorstel in. Het budget wordt vostgesteld door het DB en voorziet beholve in 
de kosten von de eigen octiviteiten en die von de lokole steunpunten mede in de 
kosten von de benodigde deskundigheidsbevordering en kosten von de 
communicotie met de ochterbon, zowel als met ondere cliëntenraden in provinciaal 
en/of Iondelijk verbond. 

3. Als externe odvisering nodig is en de kosten hiervon niet door het budget von de SCW 
worden gedekt is voorof toestemming nodig von de olgemeen directeur von Orionis 
Wolcheren. 

4. Orionis Wolcheren zorgt dot de SCW, op hoor verzoek, door een ombtelijk secretoris 
wordt ondersteund. De ombtelijk secretoris is geen lid von de SCW. Verzoeken om 
informotie, ontwoorden op vrogen, voorzieningen e.d. lopen via de ombtelijk secretoris 
en deze bewookt de tijdige ofhondeling hiervon. Over de inrichting en took von het 
ombtelijke secretorioot worden nodere ofsproken gemookt. 

5. De SCW brengt joorlijks vóór l mei schriftelijk verslag uit over hoor octiviteiten in het 
ofgelopen joor oon het AB en de gemeenteroden. De SCW voorziet zelf in een intern 
huishoudelijk reglement. 

Artikel 8 — Financiële vergoeding 
De leden van de SCW ontvongen moondelijks een door het DB von Orionis Wolcheren 
noder te bepolen en vost te stellen kostenvergoeding. Deze kostenvergoeding wordt 
joorlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindexering von het CBS. 

Artikel 9 - Geen benodeling 
Leden von de SCW ondervinden ols cliënt op geen enkele wijze nodeel uit hoofde van 
de uitoefening von hun functie. 

Artikel 10 - Somenwerking 
Het stoot de SCW vrij zich regionaal en landelijk aan te sluiten bij verwonte 
somenwerkingsverbonden. 

Artikel 11 - Evoluotie 
Jaarlijks wordt tussen de SCW en de olgemeen directeur von Orionis Wolcheren 
geévolueerd of de gekozen opzet von de cliéntenporticipotie goed voldoet. In het 
joorverslog von de SCW wordt hier melding von gemookt. 

Artikel 12 - Onvoorziene omstondigheden 
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het AB, gehoord de SCW. 

Artikel 13 - Slotbepaling 
Deze verordening treedt in werking op 16 mei 2019. 
Hiermee komf de op l januari 2012 in werking getreden Verordening Sociole CIiéntenrood 
Wolcheren te vervollen. 

Aldus vostgesteld door het Algemeen Bestuur von Orionis Wolcheren in hoor vergodering von 
5 juli 2019. 
De secretaris, ! De voorzitter, 

: 
/'\ ’ 

' 

‚‚ / , ” w ray/1&3) 
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TOELICHTING BIJ DE VERORDENING 
Visie als uitgongspunt 
Met deze verordening wordt uitvoering gegeven oon ortikel 47 van de Porticipotiewet. De 
regering hecht sterk aan octieve betrokkenheid von burgers die met de Porticipotiewet te 
moken krijgen. Dit vooronderstelt een uitnodigende houding von de overheid (en ondere 
instonties) om cliënten bij beleid en uitvoering te betrekken. Tegen deze ochtergrond omvot 
porticipotie oltijd meer don in een verordening kon worden vostgelegd. De verordening 
Sociole Cliëntenraad Walcheren is beperkt tot het vostleggen von globole rechten en 
plichten. 

Hieronder volgt, woor nodig, per ortikel een toelichting op de bedoeling. 

Artikel 1 

De leden von de SCW zijn ollen uitkeringsgerechtigden von de gemeente Middelburg, Veere 
en Vlissingen. Dit lootste is een bewuste keus. Er wordt gebruikt gemookt von de 
ervoringsdeskundigen en er wordt vonuit gegoon dot ondere belongenorgonisoties hun stem 
Ioten horen richting Orionis Wolcheren/gemeenten ten oonzien von beleid en uitvoering von 
de sociole zekerheidswetten. 

Lid von de SCW is degene die, op voordrocht von het bestuur von de SCW, benoemd is door 
het DB von Orionis Wolcheren. Vonof de ingongsdotum von benoeming bestoot ook recht op 
een vergoeding zoals genoemd in ortikel 8 von deze verordening. 
Artikel 2 
De gemeente heeft hoor eigen verontwoordelijkheid voor rechtstreekse communicotie met 
hoor cliénten, individueel of collectief. Een cliéntenrood voert overleg met de gemeente 
vonuit het perspectief von clién’ren en op basis van kennis van zaken. De in het eerste lid 
genoemde token worden door de SCW zeit of op hoor verzoek door derden uitgevoerd. De 
SCW kon hoor odviezen zowel oon Orionis Wolcheren, het college ols (commissies von) de 
gemeenterood uitbrengen. Dot vroogt niet olleen om goede ofsproken moor ook om initiotief 
von het AB von Orionis Wolcheren en de gemeenterood von de drie Wolcherse gemeenten 
om cliénten en hun vertegenwoordigers pro—octief en tijdig bij de beleidsvorming te 
betrekken. 

Artikel 3 
Lid l 

Om voldoende te kunnen functioneren moet de SCW uit minimool 5 personen te bestoon. De 
wijze von werving von nieuwe leden voor de SCW wordt omschreven in een Huishoudelijk 
Reglement. 

Lid 2 
De leden von SCW worden gekozen voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de 
gemeenterood. 

Lid 3 
De leden von de SCW hoeven niet ollemooi cliënten of uitkeringsgerechtigden ingevolge 
ortikel l, lid b van de verordening SCW te zijn. Dit is een bewuste keus. Dit ortikellid biedt de 
SCW de mogelijkheid personen die geen client of uitkeringsgerechtigde zijn te betrekken bij 
de SCW. De mogelijkheid is beperkt tot moximool drie personen. 

Lid 4 
De SCW benoemt uit hoor midden een bestuur bestoonde uit een voorzitter, een secretoris en 
een penningmeester. 
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Lid 7 
De arbeids- en re-integrotieverplichtingen uit de Porticipotiewet gelden voor die personen die 
een uitkering von Orionis Wolcheren ontvongen. Wonneer doorvoor dringende redenen 
oonwezig zijn kan, in individuele gevallen, tijdelijk ontheffing worden verleend von de 
orbeidsverplichting. Orionis Wolcheren kon deze ontheffing slechts verlenen voor hoor eigen 
cliënten. Voor nie’r—clién’ren heeft Orionis Wolcheren dooromtrent geen zeggenschop. 

De tijdelijke ontheffing is oltijd geboseerd op de individuele omstondigheden von in de 
persoon gelegen foctoren en wordt beoordeeid op het moment dot een dergelijke situotie 
zich voordoet. Dot kon zijn bij een oonvroog om uitkering of bij een heronderzoek. 
Woorborgen von de continu‘iteit en het op peil houden van de kwoliteit bezetting von de SCW 
kon geen reden zijn om een lid von de SCW tijdelijk ontheffing te verlenen von de 
orbeidsverplichtingen. Bij het beoordelen von het verlenen von vrijstelling von de 
orbeidsverplichting moet steeds toepossing worden gegeven oon de intentie von ortikel 9, lid 
2 Porticipotiewet. 

Lid 9 
Als cli'e'nten hun troject niet kunnen combineren met het lidmootschop, bemoeilijkt dot het 
vinden von cliéntleden voor de clién’renraad. Terwijl juist de ervoringskennis von deze cliénten 
die een (re-integrotiejtroject volgen een woordevolle bijdroge levert oon de kwoliteit von de 
odviezen von de SCW. 
Onder volwoordig lidmootschop wordt verstoon dot het lidmootschop von de SCW meer 
inhoudt don het sec bijwonen von overleg. Het kon ook goon om het bijwonen von 
spreekuren, deskundigheidsbevordering, bijeenkomsten. 

Artikel 4 
Om de SCW in stoot te steilen optimool te functioneren, is het nodig, dot er een joorlijks 
werkplon kon worden opgesteld. Dot betekent, dot de SCW hoor werkzoomheden moet 
kunnen ofstemmen op de plonning von te behondelen onderwerpen in het circuit von 
besluitvorming. Dit vergroot de konsen op kwoliteit en vroegtijdige en ettectieve odvisering. Om de SCW in stoot te stellen zich tijdig voor te bereiden, ontvongt zij olle informotie die nodig 
is voor hoor tookvervulling in een zodonig stodium dot er doodwerkelijk invloed mogelijk is op 
de beleidsvorming en besluitvorming. Het stoot de SCW verder vrij overleg te plegen met de 
betreffende gemeentelijke beleidsfunctionorissen omtrent concept bestuurs— of 
roodsvoorstellen, voor zover deze onderwerpen het beleidsterrein met betrekking tot de 
doelgroep van de SCW betreft. 
Artikel 5 
Het kon verschillen met wie overleg wordt gevoerd. Leidrood is, dot een keuze wordt gemookt 
voor een gespreksportner op voldoende hoog niveau en met bevoegdheden. In het 
Huishoudelijk Reglement wordt de wijze woorop de leden von de SCW onderwerpen voor de 
ogendo von het periodiek overleg kunnen oonmelden opgenomen. Orionis Wolcheren/de 
gemeenten leveren de punten voor het periodiek overleg oon bij de SCW. 

Artikel 6 
Zools in de toelichting bij ortikel 4 is vermeld is het von belong dot de SCW olle informotie 
ontvongt die nodig is voor hoor tookvervulling in een zodonig stodium dot er doodwerkelijk 
invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming. 
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Artikel 7 
Voor de werkzoomheden von de SCW is zowel in Middelburg ols in Vlissingen een 
occommodotie nodig. Dot de gevroogde occommodotie aan zekere eisen moet voldoen is 
duidelijk. Moor tevens moet plootselijk worden bekeken of de vergoderruimte eveneens 
geschikt is voor het houden von spreekuren. Voor cliënten moet de spreekuurruimte een 
veilige en neutrole uitsfroling hebben. De SCW is geen verlengstuk von de gemeente. Het is 
von belong, dot de SCW over een eigen budget beschikt. Dit wordt toegekend op grond von 
een begroting woorin de octiviteiten worden benoemd. Doornoost is ombtelijke medewerking om het contoct met de ochterbon goed vorm te geven von belong. 
Het Huishoudelijk Reglement voor intern gebruik voorziet in een omschrijving von de wijze 
woorop de SCW functioneert en wordt binnen de SCW in onderling overleg vostgesteld. 
Artikel 8 
Het werk von de SCW is vrijwilligerswerk. 
Uitgongspunt is dot de te verrichten werkzoomheden door de leden von de SCW in en vonuit 
het kontoorpond von de SCW worden uitgevoerd. In dit kontoorpond hebben de leden de 
beschikking over een telefoonoonsluiting en een pc met o.a. internetverbinding. Doornoost is 
er de beschikking over een printer en een kopieeropporoot. Alle hiermee verbond houdende 
kosten komen voor rekening von Orionis Wolcheren. 

In de proktijk komt het uiteroord voor dot door de leden privé wel eens telefoontjes gepleegd 
worden of printjes uitgedrooid worden voor de SCW. Dit zijn uitzonderingen. Het Uitgongspunt 
blijft nl. dot de werkzoomheden verricht worden in en vonuit het kontoor. 
Bovenstoonde houdt In dot de leden von de SCW privé (geringe) kosten hebben voor de 
uitvoering von hun werkzoomheden. 

Als door middel von over te leggen bewijsstukken oongetoond kon worden dot de joorlijkse 
privé—kosten in verbond met de noodzokelijk uit te voeren werkzoomheden voor de SCW 
hoger zijn don de te ontvongen joorlijkse kostenvergoeding, worden de kosten vergoed door 
Orionis Wolcheren. 

Artikel 9 
Leden kunnen olleen persoonlijk oonsprokeiijk worden gesteld ols sproke is von een duidelijke 
individuele verwijtboorheid. 

Artikel 10 
Behoeft geen nodere toelichting. 

Artikel 11 
Behoeft geen nodere toelichting. 

Artikel 12 
Behoeft geen nodere toelichting. 

Artikel 13 
Behoeft geen nodere toelichting. 
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