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Kernpunten memo
De cliëntenraden van Heerhugowaard en Langedijk hebben in gezamenlijkheid een advies gegeven
over de Verordening Cliëntenraad 2019 van Halte Werk. In dit memo wordt een reactie gegeven op
het advies.
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Aanleiding
Aangezien de werving van de nieuwe cliëntenraad Halte Werk op het momenten van schrijven nog in
volle gang is, heeft Halte Werk gebruik gemaakt van het aanbod van de CAR Heerhugowaard en de
CAR Langedijk om ter zake doende documenten van Halte Werk aan hen voor te leggen.

In gezamenlijkheid hebben de cliëntenraden een advies geformuleerd op de Verordening
Cliëntenraad 2019.
Algemeen
De cliëntenraden geven aan te begrijpen dat het vanwege knelpunten rondom de cliëntparticipatie
van Halte Werk wenselijk is om de verordening aan te passen. Grotendeels zijn zij het eens met het
voorstel, maar hebben zij nog enkele opmerkingen die aandacht vragen. Deze punten hebben zij
verwerkt in het advies.
Adviezen
De adviezen van de cliëntenraden zijn:
1. De cliëntenraad moet inspraak hebben tijdens de sollicitatieprocedure van de nieuwe leden.
2. De cliëntenraad moet ook inspraak krijgen bij het benoemen van de drie vertegenwoordigers
van de maatschappelijke organisaties.
3. De voorzitter van de cliëntenraad betrekken alvorens over te gaan tot het nemen van een
ordemaatregel.
Reactie Halte Werk
ad.1
De cliëntenraad draagt de leden voor, het bestuur benoemt hen. Tussentijdse wijzigingen van leden
binnen de nieuwe cliëntenraad is een aangelegenheid van de cliëntenraad zelf. Binnen de huidige
situatie, het installeren van een geheel nieuwe cliëntenraad, is dat niet mogelijk. De benoemde leden
zullen wel zelf een voorzitter en secretaris aanwijzen.
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ad.2
Het bestuur deelt deze visie en zal de cliëntenraad advies vragen over eventueel nieuw uit te nodigen
maatschappelijke organisaties. Tevens zal er een zogenaamd klikgesprek plaatsvinden tussen
vertegenwoordigers van deze organisaties en de cliëntenraad.
De maatschappelijke organisaties hebben momenteel nog zitting in de cliëntenraad.
ad.3
De ordemaatregelen zoals opgenomen in artikel 3 betreffen de mogelijkheid tot de-escalatie. Het is
een zogenaamde kan-bepaling (discretionaire bepaling) en daarmee een optie voor het bestuur. Een
besluit tot schorsing wordt alleen genomen nadat betrokkene in de gelegenheid is gesteld te
worden gehoord omtrent het voornemen tot schorsing.
Gezamenlijk door middel van gesprek tot een oplossing komen, zal altijd de voorkeur hebben boven
het inzetten van deze discretionaire bepaling.
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