
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 132013
Datum vergadering: 27 oktober 2020
Datum voorstel: 1 september 2020
Nummer: 13 A 
Onderwerp: Intrekking verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en 
inkomensvoorziening gemeente Dinkelland.

Voorgesteld raadsbesluit
• de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente 

Dinkelland" in te trekken
• De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland" aan te passen door Klientenraad 

Almelo te vervangen door Adviesraad Sociaal Domein, Wmo-Lab.

Samenvatting van het voorstel
De raad heeft het volgende ingaande 1 januari 2021 besloten:
• de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente 

Dinkelland"in te trekken met als gevolg dat de samenwerking met de Klientenraad Almelo wordt 
beëindigd.

• de "Re-integratieverorderning Participatiewet gemeente Dinkelland aan te passen door de 
Klientenraad Almelo te vervangen door Adviesorgaan Sociaal Domein, Wmo-Lab.

Het Adviesorgaan Sociaal Domein, Wmo Lab is degene die het college gevraagd en ongevraagd advies zal 
gaan geven op zaken vanuit de Participatiewet.

Aanleiding voor het voorstel
Uitvoering van de Participatiewet in samenhang met overige gemeentelijke taken in het Sociaal Domein.

Beoogd resultaat van het voorstel
Eén adviesorgaan voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college op het gebied van de 
inkomensvoorzieningen in het kader van de Participatiewet.

Argumentatie
Door u is op 16 december 2014 de verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en 
inkomensvoorziening gemeente Dinkelland vastgesteld.

Op basis van deze verordening is de Klientenraad Almelo de aangewezen organisatie om de belangen te 
behartigen van de leden uit de doelgroep, afkomstig uit de gemeente Dinkelland. Tevens geeft de 
Klientenraad aan het college gevraagd en ongevraagd advies op grond van de Participatiewet en de Wet 
Sociale Werkvoorziening (WSW) en andere door de gemeente uit te voeren wettelijke regelingen op het 
gebied van inkomensvoorziening en arbeidsinpassing.

In verband met het feit dat de gemeente Dinkelland de Participatiewet in samenhang met de overige 
gemeentelijke taken in het sociaal domein gaat uitvoeren, wordt er voor gekozen om de Adviesraad Sociaal 
Domein, WMO-Lab, ook voor de Participatiewet de aangewezen adviesraad te laten zijn. Bij deze zou dan 
geen beroep meer hoeven te worden gedaan op de Klientenraad Almelo.

De belangenbehartiging van de WSW werknemers valt ook onder bovengenoemde verordening. Het is niet 
noodzakelijk dat hiervoor, na intrekking van deze verordening, iets geregeld wordt. De reden is dat de 
belangenbeharting van de WSW werknemers geborgd is doordat ze zelf een Ondernemingsraad hebben. Ze 
hebben geen cliëntenraad nodig omdat ze werknemers zijn en geen uitkeringsgerechtigden.

In de door U vastgestelde verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Dinkelland ingaande 1-1-2020 
is geborgd dat ook de Adviesraad Sociaal Domein, Wmo-lab het college gevraagd en ongevraagd advies 
kan geven op inkomensvoorzieningen op grond van de Participatiewet. Zij zijn in staat deze taak op zich te 
nemen en hierdoor wordt de eenduidigheid geborgd .



Externe communicatie
De Klientenraad Almelo, de collega's van de gemeente Almelo en de bijstandsgerechtigden op de hoogte 
stellen van het feit dat vanaf 1 januari 2021 geen beroep meer kan worden gedaan op de Klientenraad 
Almelo maar dat het Adviesorgaan Sociaal Domein, Wmo-Lab de aangewezen organisatie is.

Het Adviesorgaan Sociaal Domein, Wmo-LAB op de hoogte stellen dat de raad besloten heeft de 
samenwerking met de Klientenraad Almelo te beëindigen. 

Financiele paragraaf
Het budget ten bedrage van € 2.000,-- ten behoeve van de Klientenraad Almelo kan met ingang van 1 
januari 2021 komen te vervallen.

De financiën van het Wmo-Lab worden hierdoor niet gewijzigd.

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Het bestuur van de gemeente Tubbergen kiest er voor de samenwerking met de Klientenraad mee te nemen 
in de gehele transitie Participatiewet. Tubbergen blijft dus nog wel samenwerken met de Klientenraad 
Almelo.
Hierin vind dus geen harmonisatie plaats met de gemeente Dinkelland.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 27 oktober 2020
Nummer: 13 B 
Onderwerp: Intrekking verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening 
gemeente Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 september 2020, nr. 13 A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 20 oktober 2020;

Art 149 Gemeentewet

besluit 
• de verordening "Belangenbehartiging arbeidsinpassing en inkomensvoorziening gemeente 

Dinkelland" in te trekken
• De "Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Dinkelland" aan te passen door Klientenraad 

Almelo te vervangen door Adviesraad Sociaal Domein, Wmo-Lab.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


