
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2021 

De raad van de gemeente Montferland, 

  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin 

vermelde motieven; 

  

gelet op artikel 47 van de participatiewet; 

Besluit: 

Vast te stellen de verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2021. 

Artikel 1. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 
1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval de Sociale Raad, cli- 

ënten of hun vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappe- 

lijke ondersteuning, overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels 

met betrekking tot de wijze waarop inspraak wordt verleend. 

2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende 

maatschappelijke ondersteuning te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over veror- 

deningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en voorziet hen van 

ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 

3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 

onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een 

adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 

Artikel 2. Regeling 
Artikel 1 van deze verordening is nader uitgewerkt in de Regeling Sociale Raad gemeente Montferland. 

Artikel 3. Citeertitel 
Deze verordening wordt aan aangehaald als “Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2021”. 

Artikel 4. Inwerkingtreding / intrekking oude regeling 
Deze regeling treedt in werking na de dag van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 

2021, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2019. 

  

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 februari 2021. 

De griffier 

A.A. Meijer MA 

De voorzitter 

mr. P. de Baat MPM 
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Toelichting 

Algemeen 

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt 

de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld 

in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden bij de ont- 

wikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet 

zijn personen: 

1. personen die algemene bijstand ontvangen, 

2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 

36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment 

dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste 

het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkosten 

subsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend, 

3. personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, 

4. personen met een nabestaanden- of wezen uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet, 

5. personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 

6. personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, en 

7. niet- uitkeringsgerechtigden en, indien het college daarbij het aanbieden van een voorziening, 

waaronder sociale activering gericht op arbeidsinschakeling, noodzakelijk acht, bepaalt en biedt 

deze voorziening aan. 

Artikel 1. Betrekken van ingezetenen bij het beleid 

In artikel 1 is de verplichting conform artikel 47 van de Participatiewet weergeven. 

Artikel 2. Regeling 

In de gemeente Montferland is de keuze gemaakt om cliëntenparticipatie in het Sociaal domein nader 

uit te werken in een regeling (per 1 januari 2021 de regeling sociale raad gemeente Montferland 2021). 

Hierin is opgenomen; De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) , de Wet inburgering (Wi), de 

Participatiewet, De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers ( IOAW), De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ) , de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Jeugdwet. 

Artikel 3. Citeertitel 

Geen nadere toelichting. 

Artikel 4. Inwerkingtreding 

De datum van inwerkingtreding is gelijk gesteld met de inwerkingtreding van de Regeling Sociale Raad 

gemeente Montferland 2021. 
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