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Geachte raadsleden,
Geacht college,
Geacht management,
Geacht bestuur,
Het FSU heeft de vergoedingsregelingen van de 13 cliëntenraden Werk en Inkomen/WWB
(waaronder de participatieraden Heerenveen en Weststellingwerf) geïnventariseerd. Dat is
gebeurd op basis van de door de gemeenten en cliëntenraden verstrekte gegevens. Uit deze
inventarisatie blijkt dat er een grote verscheidenheid - en dus veel ongelijkheid - is aan
vergoedingsregelingen. Daarnaast geven de cliëntenraden op de tweemaandelijkse
uitwisselingsbijeenkomsten regelmatig aan behoefte te hebben aan – meer - ondersteunende
faciliteiten van hun gemeente(n).
In 2006 hebben het POC en FSU ook een inventarisatie gehouden en gemeenten een brief
toegestuurd over de gewenste faciliteiten ten behoeve van de cliëntparticipatie. We
constateren dat er sindsdien niet veel veranderd is in de toen gesignaleerde verscheidenheid en
ongelijkheid aan vergoedingsregelingen.
Het FSU stelt de gemeenten het volgende voor:




Verstrek geen aparte vacatie- of presentiegelden meer, maar een all-in vergoeding per
cliëntenraadslid van € 150,- per maand tot een maximum van € 1.500,- op jaarbasis.
Dit bedrag kan opgevoerd worden als een onkostenvergoeding vrijwilligerswerk en is
fiscaal onbelast.
De vergoeding zal bij voorkeur forfaitair moeten zijn: een vast bedrag dat aan het
begin van de maand (of van het kwartaal) gestort wordt en waarmee het
cliëntenraadslid zijn/haar onkosten kan betalen. De vergoeding wordt op deze manier
niet meer uitgesplitst in verschillende kostenposten. Voorwaarde voor verstrekking
van de vergoeding is daadwerkelijke aanwezigheid in de cliëntenraad (aantoonbare
ziekte of overmacht tellen ook mee). De vergoeding is voor alle leden gelijk.
Leden van de agendacommissie, het dagelijks bestuur of een werkgroep die voor hun
werkzaamheden extra kosten maken kunnen deze kosten declareren bovenop de vaste












forfaitaire vergoeding.
Leden van de cliëntenraad die namens (dus in opdracht van of in overleg met) de raad
extra kosten maken – zoals bezoek aan provinciale of landelijke vergaderingen of
scholingsbijeenkomsten – kunnen deze kosten achteraf declareren.
De cliëntenraad krijgt de beschikking over een ambtelijk secretaris of een budget om
secretariaatssteun in te huren. Het gaat om de inzet c.q. financiering van uren ten
behoeve van het versturen van agenda en vergaderstukken, verslaglegging van
vergaderingen en het voeren van correspondentie.
De gemeente stelt gratis vergaderruimte en kopieermogelijkheden ter beschikking
De gemeente verstrekt ieder lid van de cliëntenraad – op eigen verzoek – gratis
een computer met internetaansluiting of maakt de aanschaf ervan mogelijk. Leden
van de cliëntenraad kunnen als adviesraad van de gemeente rekenen op dezelfde
digitale faciliteiten als gemeenteraadsleden
De gemeente verstrekt een budget voor scholing van minimaal € 2.500,- per jaar,
gereserveerd in het algemene budget van de clientenraad of als apart budget. De
kosten voor scholing en training van de leden van de clientenraad worden hiermee
gedekt.
De gemeente financiert de vergoedingen voor de cliëntenraad uit de algemene
middelen en niet uit de middelen voor de bijzondere bijstand.

We dringen er bij u op aan om uw cliëntenraad goed te faciliteren, zodat deze in staat wordt
gesteld om de rol van gevraagd en ongevraagd adviseur naar behoren uit te voeren.
We pleiten er ook voor dat de Friese gemeenten meer gelijkheid afspreken in de hoogte en
omvang van de vergoedingsregelingen. We doen een beroep op de Vereniging van Friese
Gemeenten (VFG) en het provinciale wethoudersoverleg Werk en Inkomen om dat te
stimuleren.
We gaan er van uit dat u uw cliëntenraad ook om een reactie op deze brief zult vragen.
Afgesproken is dat de cliëntenraden niet gebonden zijn aan de voorstellen in deze brief, maar
naar eigen inzicht zullen adviseren.
Op aanvraag kunt u van het FSU het overzicht van de vergoedingsregelingen ten behoeve van
de 13 cliëntenraden ontvangen.
Graag vernemen we van u een reactie.

Met vriendelijke groet,
FSU,
Nanne de Jong, coördinator.

