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Heerlen/Posterholt, 30 december 2015

Geachte heer Niesten,
Uw brief d.d. 16 november 2015 betreffende uw pleit voor de aansluiting van enkele WSWcliënten bij de Cliëntenraad PW als gevolg van het ambtelijk besluit om de WSW-cliëntenraad
bij de Westrom op te heffen, hebben wij binnen de Cliëntenraad Roerdalen op 1 december
jongstleden besproken.
Wij onderstrepen uw betoog ten zeerste, te meer daar wij dit onderwerp al meerdere malen
binnen de gemeente Roerdalen hebben aangekaart. Ook waarderen we uw inzet om een
grotere samenwerking tot stand te brengen op dit terrein.
Wij zijn van mening dat zolang de Westrom in bedrijf is, men over een
cliëntenvertegenwoordiging dient te beschikken. Aangezien de samenwerkende gemeenten
in deze arbeidsmarktregio veelvuldig gebruik maken van de Westrom, door onder andere de
tewerkstelling van onbetaalde bijstandsgerechtigden in plaats van WSW’ers lijkt het ons niet
meer dan redelijk en zelfs noodzakelijk om de WSW-cliëntenraad in stand te houden.
Niettemin staan wij positief tegenover een afvaardiging van een WSW-lid in onze
cliëntenraad, die dan aan de wettelijke eis moet voldoen, te weten woonachtig zijn in de
gemeente Roerdalen. Dit jaar hebben wij drie vacatures voor onze raad gehad, en ondanks
actieve werving op Facebook en andere media heeft geen enkele kandidaat met een WSWachtergrond zich gemeld. Wij kunnen ook geen mensen direct benaderen, want wij krijgen
vanwege privacywetgeving geen namen en adressen van mogelijke WSW-cliënten die zitting
zouden kunnen nemen in onze cliëntenraad.
Waarschijnlijk ligt hier dan ook een taak voor de betreffende gemeenten: indien men besluit
tot opheffing – waar wij dus op tegen zijn – moet men ook zorg dragen voor een goed
alternatief.
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
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