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Cliëntenraad Sociaal Domein 

In onze Zaterdag Live stamtafel op 21 januari a.s. richten wij ons op het thema ‘Cliëntenraad 
Sociaal Domein’. Aan tafel nemen plaats: Tia Quadvlieg (Voorall), Simon Janse (Kompassie), 
Anita Schwab (Leergeld) en een vertegenwoordiger uit de Haagse Politiek.  

Op 1 januari 2015, droeg Het Rijk haar sociale taken over aan alle Gemeenten. De Gemeente Den 
Haag besloot een Cliëntenraad Sociaal Domein in te stellen. Per 1 januari 2016 is deze raad actief 
met het doel om de belangen van burgers te behartigen door betrokken, actief, deskundig en 
onafhankelijk te zijn. De leden signaleren problemen en denken mee over oplossingen.  
 
Om de adviserende functie te kunnen uitoefenen, vergaderen de verschillende raden van de 
Cliëntenraad over nieuw in te voeren beleid of over de uitvoering van bestaand beleid. Dit overleg 
vindt plaats met de directeuren van verschillende diensten, zoals de dienst van Onderwijs, Cultuur 
en Welzijn en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Deze vergaderingen zijn niet 
openbaar. De Cliëntenraad Sociaal Domein geeft - gevraagd en ongevraagd - adviezen aan het 
College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag. 
 
Onlangs heeft het College een voortgangsrapportage uitgebracht, waarin zij de ontwikkelingen en de 
voortgang beschrijven.  
 
 

Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op 

zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een  

politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud.  

 

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 

. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl  

. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67 

. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM. 

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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