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Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet ISWI 

 

 
Het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen 
(ISWI), 
 
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 17 november 2014 
 
gelet op artikel 47 van de Participatiewet 
 
besluiten vast te stellen 
 

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet ISWI 
 

Artikel 1  Overleg met cliëntenraden 

 
1. De directie van het ISWI voert minimaal twee maal per jaar overleg met de cliëntenraden van de 

deelnemende gemeenten. 
 
2. Tot de onderwerpen waarover overleg plaatsvindt behoort in ieder geval de beleidsvoornemens zoals 

vastgelegd in het jaarlijks beleidsplan, de resultaten van het gevoerde beleid zoals vastgelegd in het 
jaarlijks beleidsverslag en de uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening 
als bedoeld in artikel 2.   

 
3. Ieder lid van de cliëntenraad is bevoegd agendapunten aan te dragen. 
 
4. Tot de onderwerpen waarover geen overleg plaatsvindt, behoren in ieder geval: 

 individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel karakter dragen, 
dan wel betrekking hebben op individuele klanten; 

 de uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen of nauwelijks 
ruimte voor eigen beleid aanwezig is. 

 
5. Het bestuur van het ISWI vraagt over beleidsvoornemens van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks 

Bestuur advies aan de cliëntenraden op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed 
kan zijn op het te nemen besluit.  

 
6. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het Dagelijks Bestuur 

of het Algemeen Bestuur voorgenomen beleid. 
 
7. Het advies als bedoeld in het zesde lid wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het Dagelijks Bestuur of 

het Algemeen Bestuur voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan het 
ISWI.  

 

         

Artikel 2  Kwaliteit van de dienstverlening 

 
1. Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voert periodiek onderzoek uit naar de kwaliteit van 

haar dienstverlening. 
 
2. In verband met het bepaalde in lid 1 wordt minimaal één maal per twee jaar een 

klanttevredenheidsonderzoek gehouden. 
 

3. Het onderzoek als bedoeld in lid 2 richt zich op: 
 de kwaliteit van de procesgang; 
 de kwaliteit van de klantbehandeling; 

 de kwaliteit van het geleverde product. 
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Artikel 3  Citeertitel 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet ISWI.. 
 

 

Artikel 4  Inwerkingtreding 

 
Deze verordening treedt in werking met ingang met van 1 januari 2015. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 november 2014.  
 
 
De secretaris,      De voorzitter, 
 
 
M. Hendriksen      P. van de Wardt 
 


