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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 140b wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

§6. Cliëntenraad

Artikel 140c

1. Burgemeester en wethouders stellen een cliëntenraad in, die in het
bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de bijstandsgerechtigden
behartigt.

2. Burgmeester en wethouders regelen schriftelijk:
a. het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming, welke

personen tot lid kunnen worden benoemd en de zittingsduur van de
leden;

b. de materiële middelen waarover de cliëntenraad ten behoeve van
zijn werkzaamheden kan beschikken;

3. De in het tweede lid bedoelde regeling is zodanig dat de
cliëntenraad:

a. redelijkerwijze representatief geacht kan worden voor de cliënten; en
b. redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke

belangen te behartigen.
4. De cliëntenraad regelt schriftelijk zijn werkwijze met inbegrip van zijn

vertegenwoordiging in en buiten rechte.

Artikel 140d

1. Burgemeester en wethouders stellen de cliëntenraad in ieder geval in
de gelegenheid advies uit te brengen aan het gemeentebestuur over:

a. de vaststelling of wijziging van een verordening als bedoeld in artikel
38;

b. de vaststelling of wijziging van een beleidsplan of beleidsverslag als
bedoeld in artikel 124a;

c. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling
van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast
worden met de behandelingen van klachten van cliënten;
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d. wijziging van de regeling bedoeld in artikel 140c, tweede lid, en de
wijziging of vaststelling van andere voor cliënten geldende regelingen.

2. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

3. De cliëntenraad is bevoegd ook ongevraagd advies uit te brengen
aan het gemeentebestuur inzake de in het eerste lid genoemde en andere
onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Artikel 140e

Burgemeester en wethouders verstrekken de cliëntenraad tijdig en,
desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die hij voor de
vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.

Toelichting

Dit amendement beoogt de medezeggenschap van bijstands–
gerechtigden te regelen.

Rosenmöller
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