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MOTIE: STATUS VAN RADEN EN PLATFORMS VAN ADVIES
De raad van Krimpen aan den IJssel, in vergadering bijeen op 10 november 2011 besprekende de
meerjarenbegroting 2012-2015
overwegende,
de door de Cliëntenraad Leerlingenvervoer aan de fracties verzonden brief d.d. 20 september jl. waarin
zij hun onbehagen uiten over de wijze hoe het gemeentebestuur met de door hen gegeven adviezen is
omgegaan (zie bijlage);
dat uit deze brief blijkt dat voor de Cliëntenraad Leeriingenvervoer niet duidelijk is wat hun rol voor de
gemeente is, gezien de in deze brief gestelde centrale vraag aan de gemeenteraad (citaat): "ziet u ons
als een groep ervaringsdeskundigen die de gemeente en de gemeenteraad van afgewogen adviezen
dient of niet meer dan een groep ouders waar de gemeente goede sier mee kan maken, maar waarvan
de adviezen tot generlei waarde blijken te zijn" (einde citaat);
dat de Cliëntenraad het verzoek doet om (citaat): "als raad te bespreken hoe u de rol van de cliëntenraad
Leerlingenvervoer ziet en tioe u in de toekomst wilt omgaan met de door ons uitgebrachte adviezen"
(einde citaat):
dat onlangs de adviserende rol door het Milieuplatform Krimpen aan den IJssel is beëindigd, overigens
zonder de raad hierover te informeren over motivatie tot beëindiging van hun taken;
is van mening,
dat adviesraden, cliëntenraden en andere adviesplatforms, voor een belangrijk deel bestaande uit actieve
inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel, van grote waarde zijn om onder meer door de
gemeente voorgenomen of ingezet beleid te beoordelen en van commentaar en advies te voorzien;
dat raden en platforms waarvan de raad van mening is dat deze van belangrijke adviserende betekenis
zijn een duidelijk omschreven status zouden moeten hebben.
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Een overzicht te verstrekken van de diverse raden en platforms die de gemeente van advies voorzien en
de wijze^y^Sai^p de status van deze adviesorganen is geregeld.
orde van de dag.
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Betreft: positie cliëntenraad.
Geachte fractieleden,
In de zomer van 2010 werden wij verrast door het besluit dat ook het leerlingenvervoer een
substantiële bijdrage moest gaan leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen. Zoals wij
destijds hebben aangegeven, waren hiervoor volgens ons geen tot weinig mogelijkheden
binnen het pas gesloten contract met de huidige vervoerder Connexxion. Ondanks onze
bezwaren hebben wij gemeend positief te reageren op het verzoek van wethouder Aeyelts
Averink- Winsemius om, net als in voorgaande jaren, volgens het 'meedenk model' mee te
werken aan het tot stand brengen van een zo werkbaar mogelijk voorstel.
Wij waren in de veronderstelling als cliëntenraad Leerlingenvervoer Krimpen een serieuze
gesprekspartner van de gemeente Krimpen a/d IJssel te zijn. Volgens het 'meedenk model'
zijn we door de gemeente actief geïnformeerd en betrokken bij zaken die het
leerlingenvervoer betreffen. Als cliëntenraad leveren we daarbij een inhoudelijke bijdrage en
proberen zo het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Dit als ouders, en zo we denken ook
als ervaringsdeskundigen die regelmatig met deze materie bezig zijn.
Wij meenden hierdoor samen, als ouders en gemeente, te werken aan een kwalitatief goed
leerlingenvervoer dat toegankelijk is voor alle kinderen die dat nodig hebben.
Helaas hebben wij, nu de hele procedure is afgehandeld, een onbehagen gevoel
overgehouden aan deze hele exercitie. De gemeenteraad heeft onze adviezen grotendeels
naast zich neergelegd en ingestemd met bezuinigingsmaatregelen die voor de betrokken
leerlingen en hun ouders/verzorgers zeer pijnlijk en grotendeels onwerkbaar zijn.
We verzoeken u als raad te bespreken hoe u de rol van de cliëntenraad Leerlingenvervoer ziet
en hoe u in de toekomst wilt omgaan met de door ons uitgebrachte adviezen. Door het
negeren van onze adviezen voelen wij ons gepasseerd en vragen wij ons af welke waarde u
nog hecht aan de adviezen van een Cliëntenraad.
De centrale vraag die bij de Cliëntenraad leeft: Ziet u ons als een groep ervaringsdeskundigen
die de gemeente en de gemeenteraad van afgewogen adviezen dient, of niet meer dan een
groep ouders waar de gemeente goede sier mee kan maken, maar waarvan de adviezen van
nul tot generlei waarde blijken te zijn?
Op dit moment overheerst het gevoel dat wij onze tijd hebben verdaan, en dat we die beter
hadden kunnen besteden aan onze gezinnen of andere belangenorganisaties.
We hopen dat u de tijd neemt om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en
vernemen graag uw reactie.
Met vriendelijke groet.
PeterSchouten,
.
Voorzitter Cliëntenraad Leerlingenvervoer Krimpen a/d IJssel
wpschouten@qmail.com

