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Bestuur Haltewerk
Mallegatsplein 10
In het Stadskantoor
1815 AG ALKMAAR

Langedijk, 28 februari 2019

Betreft: Gevraagd advies Verordening Cliëntenraad Haltewerk

Geachte Bestuursleden,
In het kader van de nog niet afgesloten wervingsprocedure en zolang de nieuwe leden van de
Cliëntenraad Haltewerk niet zijn geïnstalleerd adviseren wij, de Cliënten Adviesraad Langedijk
(in samenspraak met de Cliënten Adviesraad Heerhugowaard) u op uw verzoek m.b.t. de
Aanpassing Verordening Cliëntenraad.
Artikel 2 lid 1
Door de aanpassing wordt de voordracht/werving van de leden van de cliëntenraad verlegd
naar het bestuur. De Cliëntenraad dient naar onze mening inspraak te hebben tijdens de
sollicitatieprocedure, daar de leden als team met elkaar moeten samenwerken. Wij adviseren
u dit artikel aan te passen en een sollicitatiecommissie in te stellen waarin een lid van de
Cliëntenraad, een lid van het Bestuur en een P&O medewerker Haltewerk zitting nemen. Na
de sollicitatieprocedure benoemt het bestuur de nieuwe leden, op voordracht van de
Cliëntenraad.
Artikel 2 lid 3
Wij zijn van mening dat de Cliëntenraad inspraak moet hebben bij het benoemen van de drie
vertegenwoordigers vanuit maatschappelijke organisaties. Het Bestuur kan advies vragen aan
de Cliëntenraad alvorens een dergelijke organisatie uit te nodigen tot het voordragen van een
lid. Het is wenselijk dat ook zij de sollicitatieprocedure volgen.

Artikel 3
Het voorgaande dient naar onze mening ook te gelden bij het schorsen dan wel ontslaan van
leden. Het schorsen/ontslaan van een lid kan uitsluitend gebeuren in overeenstemming met
de voorzitter van de Cliëntenraad, die in ieder geval hierbij moet worden betrokken. Mocht
zich een conflict voordoen, dan is het wenselijk om de voorzitter van de Cliëntenraad te horen
alvorens over te gaan tot het nemen van een ordemaatregel.
Artikel 3 lid 6
Tot slot vernemen wij gaarne van u of het “van rechtswege eindigen van het lidmaatschap
door overlijden” als ordemaatregel moet worden gezien.
Wij danken u voor deze mogelijkheid ook de Langedijker zienswijze aan u kunnen presenteren
en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Cliënten Adviesraad Langedijk:

Nico Wester, voorzitter

