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Huishoudelijk reglement participatieraad Zwolle 

 

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de "Verordening participatieraad gemeente 

Zwolle", zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16-06-2014, op basis van art. 150 lid 1 

van de Gemeentewet. De participatieraad zorgt voor de wettelijk voorgeschreven 

cliëntenparticipatie zoals onder meer vermeld in de "Wet Werk en Bijstand", in (het 

wetsvoorstel van) de "Participatiewet" en in de "Wet Maatschappelijke Ondersteuning".  

In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de participatieraad zijn 

werkzaamheden wil uitvoeren. In de verordening staan enkele zaken die door de jaren heen 

een andere invulling kregen. Deze zaken zijn eveneens opgenomen in deze verordening.  

--- 

 

Art. 1 - De leden, voorzitter, secretaris en inhoudelijk ondersteuner 

 

1.1 De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de participatieraad.  

 

1.2 Naast de taken zoals genoemd in de "Verordening participatieraad gemeente Zwolle" 

draagt de voorzitter zorg voor het eens per jaar voeren van een individueel gesprek met elk 

lid van de participatieraad. 

 

1.3 Indien de voorzitter is verhinderd om de vergadering te leiden, wordt dit door de 

vicevoorzitter gedaan.  

1.4 Naast de taken zoals genoemd in de "Verordening participatieraad gemeente Zwolle" is 

de secretaris verantwoordelijk voor: 

 a. het verzorgen en opsturen van de uitnodiging en de agenda voor de vergaderingen 

 van de participatieraad; 

 b. het toesturen van de voor een vergadering benodigde stukken aan de leden van de 

 participatieraad, minstens zeven dagen voor de betreffende vergadering. 

 c. Het beheren van de website en sociale media.  

 

1.5 In artikel 4.2 van de verordening staat dat de participatieraad ten hoogste 15 leden en 

een onafhankelijke voorzitter kent. De participatieraad kent ook een secretaris en inhoudelijk 

ondersteuner. Om de continuïteit en deskundigheid te waarborgen creëren we daarnaast een 

pool van reserveleden.  

 

1.6 In artikel 4.4 van de verordening staat dat twee leden van de Participatieraad ook deel 

uitmaken van de WSW cliëntenraad. Dit liep tijdens het vaststellen van de verordening 

vooruit op de destijds voorziene opheffing van de WSW cliëntenraad in samenhang met 

opheffing van de GR WEZO. Na de opheffing zijn deze twee zetels vervallen en opnieuw 

ingevuld. Dit is algemeen ingevuld en dus niet specifiek door leden die destijds betrokken 

waren bij de WSW cliëntenraad.  

 

1.7 In artikel 4.5 van de verordening staat dat de leden en de voorzitter geen zakelijke 

binding hebben met de gemeente Zwolle voor zover deze van invloed kan zijn op hun 

onafhankelijke positie. Daaronder vallen ook functies bij instellingen die in Zwolle opereren 

en van invloed kunnen zijn op de onafhankelijke positie die leden hebben.  
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1.8 In artikel 5.3 van de verordening staat dat de voorzitter en leden eenmaal kunnen 

worden herbenoemd. Aan het eind van de eerste periode volgt een evaluatie. Na wederzijds 

goedkeuring volgt een herbenoeming.  

 

1.9 In artikel 6 van de verordening staan de taken van de secretaris en de voorzitter. De lijst 

met data voor de vergadering wordt, in tegenstelling tot wat in de verordening beschreven 

staat door de leden van de participatieraad opgesteld en niet door de voorzitter.  

 

 

Art. 2 - Besluitvorming 

 

2.1 Indien op een vergadering te weinig mensen aanwezig zijn voor een geldige stemming 

conform art. 8 lid 1 van de verordening, worden de afwezigen digitaal geconsulteerd om 

alsnog tot een geldig besluit te komen. 

 

2.2 Indien er bij een stemming sprake is van belangenverstrengeling bij een van de leden 

van de participatieraad, besluit de  voorzitter of door diegene deelgenomen kan worden aan 

de stemming; 

 

2.3 Of een melding van het minderheidsstandpunt wordt opgenomen in het advies, wordt per 

voorkomend geval beslist. 

 

Art. 3 – Werkgroepen 

 

3.1 Adviezen van de participatieraad worden, waar mogelijk, voorbereid in werkgroepen. 

 

3.2 Er is een werkgroep voor elk van de volgende onderwerpen binnen het sociaal domein: 

 zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid; 

 werk, inkomen en participatie; 

 jeugd;  

 

3.3 De vergaderingen van de werkgroepen zijn niet openbaar. 

 

Art. 4 – Vergaderen en inspreken 

 

4.1 In artikel 7.7 van de verordening, staat dat er desgewenst een vertegenwoordiger van de 

gemeente aanwezig is bij vergaderingen van de Participatieraad. Dit wordt gewijzigd omdat 

er altijd een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is bij vergaderingen van de 

Participatieraad. 

 

4.2 Het is voor publiek mogelijk om voor de aanvang van de vergadering van de 

participatieraad in te spreken.  

 

4.3 De maximale inspreektijd wordt bepaald door de voorzitter. 

 

Art. 5 - Overleg met de portefeuillehouder 

 

5.1 Minstens één keer per jaar wordt de portefeuillehouder sociaal domein uitgenodigd op de 

vergadering van de participatieraad. 
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5.2 Op deze vergadering wordt in ieder geval besproken: het jaarverslag en het 

activiteitenplan. 

 

Art. 6 - Rooster van aftreden 

 

6.1 De leden van de participatieraad komen een 'rooster van aftreden' overeen. Het rooster 

waarborgt een balans tussen continuïteit en vernieuwing. 

 

     Art. 7 - Slotbepalingen 

 

7.1 Dit huishoudelijk reglement kan worden vastgesteld en gewijzigd door een meerderheid 

van stemmen in de plenaire vergadering van de participatieraad. 

 

7.2 In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de plenaire 

vergadering van de participatieraad.  

 

7.3 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na vaststelling in de vergadering van 18 

september 2019.  
 


