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Wmo-adviesraad K. Voorjans V E R Z O N D E N 2 3 MEI 20H 
O N T V A N G E N 2 3 M Ê I 2 0 U 

Geachte heer Jaeqx, 

Wij hebben uw brief van 10 mei 2014 met daarin de vragen over de Wmo-adviesraad 
ontvangen. U verzoekt ons om de vragen binnen twee weken schriftelijk en individueel te 
beantwoorden. Hieronder kunt u onze antwoorden op uw vragen lezen. 

Bent u het met ons eens dat de Wmo-adviesraad bestaat uit zeer kundige en bevlogen 
personen die het afgelopen jaar een goede adviesrol naar de Raad heeft vervuld? 
Wij zijn van mening dat de gemeenteraad hier het beste zelf een oordeel over kan vellen. 

Hoe heeft communicatie naar de zittende WMO-raadsleden omtrent de te volgen 
procedure plaatsgevonden? 
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het afschrift van onze brief aan de 
Wmo-adviesraad van 9 mei 2014. 

Hoe heeft de communicatie naar de zittend WMO-raadsvoorzitter omtrent de te volgen 
procedure plaatsgevonden? 
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het afschrift van onze brief aan de 
Wmo-adviesraad van 9 mei 2014. 

Wij vernamen dat de zittende WMO-raadsleden ontstemd gereageerd hebben op de 
gekozen selectiemethode. Heeft U ook signalen van deze onvrede opgevangen? 
Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het afschrift van onze brief aan de 
Wmo-adviesraad van 9 mei 2014. 
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Hoe wilt u deze onvrede wegnemen zodat we deze kwalitatief goede WMO-raadsleden 
kunnen behouden voor de toekomstige WMO-raad? 

In deze tijden van aanzienlijke veranderingen als gevolg van de drie decentralisaties 
streven wij naar een deskundige, brede advisering door een maatschappelijk platform; 
een platform waarin alle relevante doelgroepen vertegenwoordigd zijn. Wij gaan er vanuit 
dat de huidige Wmo-adviesraad hetzelfde streven heeft. Derhalve zijn zij ook uitgenodigd 
om te reageren op de vacatures. 

Heeft U, gezien de huidige bezetting van de WMO-raad, het feit dat de raad pas een jaar 
in functie is en de deskundigheid die nodig is om de adviserende rol van de WMO-raad 
in aanloop naar de decentralisatietaken goed te kunnen vervullen, overwogen om aan de 
Raad voor te stellen de huidige WMO-raadsleden te behouden en waar nodig aan te 
vullen met nieuwe leden? 

Dit zou tot de mogelijkheden hebben behoord. Echter gelet op de insteek -
maatschappelijk platform - is hier niet voor gekozen. De huidige leden van de Wmo-
adviesraad zijn op de hoogte gesteld van de procedure in hun vergadering van 10 april. 
Zij zijn toen uitgenodigd om hun eventuele interesse kenbaar te maken middels een 
brief/mail met CV. Overigens zijn de meeste leden van de Wmo-adviesraad langer dan 
één jaar in functie. Een aantal leden functioneert reeds 7 jaar in de Wmo-adviesraad. 

De cliëntvertegenwoordigende instellingen met naam genoemd in de verordening 
worden in de gelegenheid gesteld ieder een lid voor te dragen. Op welke manier heeft de 
communicatie met de cliëntvertegenworodigende instellingen plaatsgevonden in het 
kader van deze nieuwe selectieronde? 

De cliëntvertegenwoordigende instellingen worden per mail op de hoogte gesteld van de 
procedure en de vacatures. Zij worden in de gelegenheid gesteld leden voor te dragen. 
Deze voorgedragen leden worden vervolgens in de procedure meegenomen. 

Waarom is in de profielschets voor nieuwe leden niet ervoor gekozen de leden te zoeken 
in de instanties zoals vastgelegd in de door de Raad vastgestelde en eerder genoemde 
verordening (artikel 9.2) ? 

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik u naar het afschrift van onze brief aan de 
Wmo-adviesraad van 9 mei 2014. 
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Heeft u overwogen eerst een voorzitter te benoemen om hem/haar in een vroegtijdig 
stadium te betrekken in de voordracht en benoeming van de overige leden? Zo niet, 
waarom niet? 

Gelet op de insteek - doornontwikkeling Wmo-adviesraad naar een maatschappelijk 
platform en vertegenwoordiging van alle relevante doelgroepen - is hier niet voor 
gekozen. Dit laat echter wel onverlet dat de huidige leden van de Wmo-adviesraad 
inclusief de voorzitter kunnen reageren op de vacatures. 

De verordening schrijft voor dat leden van de Wmo-raad worden benoemd door het 
college op voordracht van de voorzitter namens de Adviesraad Wmo. Waarom is ervoor 
gekozen een voorselectie door het College te laten uitvoeren alvorens de nieuw aan te 
wijzen voorzitter van de WMO-raad in de gelegenheid wordt gesteld leden aan te 
stellen? De verantwoordelijkheid van de onafhankelijk voorzitter tot het doen van een 
voordracht, zoals bepaalt in artikel 9.1 van de verordening, wordt op deze wijze 
uitgehold. 

Met deze stelling zijn wij het niet eens. De voorzitter is nog steeds vrij om leden voor te 
dragen. Hij heeft inmiddels ook al van de gelegenheid gebruik gemaakt. 

Bent u het met ons eens dat de WMO-raad ook een adviesorgaan naar de 
gemeenteraad is? Indien dit zo is, bent U het dan ook met ons eens dat de Raad in een 
vroeg stadium gekend dient te worden in de selectieprocedure? 
Volgens de participatieverordening is de Wmo-adviesraad het adviesorgaan dat college 
en gemeenteraad adviseert. In artikel 9 lid 4 staat dat de zittingsduur van de leden gelijk 
is aan het tijdvak gedurende hetwelk de gemeenteraad zitting heeft. W j zijn van mening 
dat door te werven de participatieverordening wordt uitgevoerd zoals die bedoeld is. 
Verder heeft de gemeenteraad ook een afschrift van de brief aan de Wmo-adviesraad 
over de te volgen procedure ontvangen. Bovendien zijn wij voornemens om de 
gemeenteraad voor te stellen de participatieverordening op een paar punten aan te 
passen in de raadsvergadering van 25 september 2014. 

De huidige Wmo-adviesraadsleden zijn voorgedragen door de zittende voorzitter van de 
Wmo-adviesraad. Kunt u aan geven of deze personen vervolgens door het college zijn 
benoemd conform artikel hetgeen bepaald in artikel 9.1 van de verordening? Zo niet, 
waarom dat niet is dit niet gebeurd. Zo ja, op welke wijze en wanneer zijn de leden van 
de WMO-raad daarover geïnformeerd? 
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Een aantal leden is niet door het college benoemd. De reden die hieraan ten grondslag 
ligt, is dat het college heeft gewacht op de uitkomsten van de werkgroep welke is 
samengesteld uit uw raad. 

Tot slot wordt in de selectieprocedure steeds gesproken over 'maatschappelijk platform' 
terwijl de participatieverordening spreekt van een 'adviesraad WMO'. Bent u het met ons 
eens dat dit mogelijk tot verwarring gaat leiden? Zo ja, wat gaat u hier aan doen? 

W e zijn het met u eens dat dit tot verwarring zou kunnen leiden derhalve zullen wij de 
raad in de vergadering van september voorstellen de participatieverordening aan te 
passen. 

B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S V A N V O E R E N D A A L , 
de seeretaris, de burgemeester, 
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Geachte leden van de Wmo-adviesraad, 

Op 10 april 2014 heeft u een ambtelijke toelichting gekregen over het voorgenomen te 
volgen proces rondom de status, vorming en samenstelling van de Wmo-adviesraad 
voor de beleidsperiode 2014-2018. U heeft toen de vacatures en het bijbehorende 
tijdpad ontvangen en bent uitgenodigd om te reageren op de vacatures. 

U stelt in uw brief dat er van een toelichting geen sprake is geweest en dat de 
ambtenaren kwaad weggelopen zijn. Wij delen deze mening niet. De houding van de 
Wmo-adviesraad tijdens dit overleg jegens de ambtenaren was vijandig en zeer 
onfatsoenlijk te noemen. Het bleek voor de ambtenaren onmogelijk om een verdere 
toelichting te geven op het proces aangezien zij voortdurend afgebroken en in de rede 
werden gevallen. Er was helaas geen andere mogelijkheid dan het overleg te 
beëindigen. 

Verder geeft u aan dat u zich afvraagt hoe het mogelijk is dat wij zonder overleg 
overgaan tot hef formeren van een maatschappelijk platform. Met deze stelling zijn wij 
het niet eens. U bent geïnformeerd over dit proces op 10 april. Maar door uw houding 
was een dialoog onmogelijk. Bovendien ïs in de verordening artikel 3 lid 4 opgenomen 
dat de zittingsduur van de leden gelijk is aan het tijdvak gedurende hetwelk de 
gemeenteraad zitting heeft. Aangezien uw Wmo-adviesraad hiertoe zelf geen actie 
ondernomen heeft, zien wij onszelf genoodzaakt om dit proces zelf in gang te zetten. 

Zoals u zelf in uw brief ook aangeeft zegt Artikel 9 lid 5 dat aftredende leden direct 
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herbenoembaar zijn. Dat is een mogelijkheid. De verordening zegt echter niet dat 
aftredende leden ook direct herbenoemd dienen te worden. 

Ook geeft u In uw brief aan dat wij door het voornemen om te werven en te selecteren de 
verordening wijzigen. Dat is echter niet het geval. Artikel 9 lid 2 van de Participatie
verordening geeft aan dat de in dat artikel genoemde cliëntvertegenwoordigende 
organisaties in de gelegenheid gesteld worden om leden voor benoeming voor te dragen. 
Hier wijken wij ook niet van af. Deze organisaties worden in de gelegenheid gesteld om 
leden naar voren te schuiven. Echter, dat houdt niet in dat wij geïnteresseerde potentiële 
leden, die geen lid zijn van een dergelijke cliëntvertegenwoordigende organisatie, willen 
uitsluiten. Wij zijn van mening dat wij door breder te werven geen afbreuk doen aan de 
betekenis en bedoeling van de Participatieverordening. 

Bovendien willen wij u er op wijzen dat wij het wenselijk achten dat er ook leden in de 
Wmo-adviesraad zitten die de nieuwe doelgroepen die vanaf 1 januari 2015 onder de 
verantwoordelijkheid van de Wmo vailen kunnen vertegenwoordigen. De doelgroep die 
gebruik maakt van begeleiding, kort verblijf, incl. vervoer en/of persoonlijke verzorging is 
vooralsnog niet vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad. Aanvullend wijzen wij u er op 
dat de volgende verenigingen/organisaties genoemd in artikel 9 lid 2 helaas nog steeds 
niet in de Wmo-adviesraad vertegenwoordigd zijn: 

« ouderenverenigingen 
vrijwilligerswerk 
vrouwenverenigingen 
jeugdorganisaties 

Het voornemen om de Wmo-adviesraad uit te breiden naar een maatschappelijk 
platform is niet meer dan een logische stap in het proces. Het is gelet op de samenhang 
van de drie decentralisaties noodzakelijk om over de grenzen van de Wmo heen te 
kunnen adviseren. Het is een investering in kwaliteit en samenhang. Wij zijn van mening 
dat de Wmo-adviesraad deze ontwikkeling zou moeten omarmen. Gelet op de overlap 
en samenhang tussen de decentralisatie Awbz, decentralisatie jeugdzorg en 
decentralisatie participatiewet is het van belang dat de Wmo-adviesraad zich ontwikkelt 
tot een breed en deskundig adviesorgaan voor het gehele sociale domein. 

Wij zijn van mening dat we op grond van de huidige verordening een werving en 
selectieprocedure in gang kunnen zetten. Echter, om verwarring te voorkomen zijn wij 
voornemens om de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2014 voor te 
stellen de Participatieverordening op een tweetal artikelen aan te passen (art. 8 en art. 
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9). Wij zijn van mening dat de vertegenwoordiging van de leden van hef maatschappelijk 
platform niet gebaseerd dient te zijn op een lidmaatschap van verschillende 
belangenorganisaties, maar op basis van vertegenwoordiging van de verschillende 
doelgroepen. Bovendien is de benoeming en zittingsduur van de voorzitter in de huidige 
verordening niet opgenomen. 

Tot slof verwijst u in uw brief nog naar uw mail van 13 april 2014 waarin u de huidige 
leden van de Wmo-adviesraad voordraagt aan ons college van B&W voor benoeming 
voor het maatschappelijk platform voor de periode 2014-2018. Wij willen u alien 
nogmaals verzoeken om uw interesse middels een brief met daarin uw drijfveren en de 
doelgroep die u vertegenwoordigt, inclusief uw CV aan ons te laten toekomen. De 
uiterlijke reactiedatum is verlengd tot maandag 14 juli 2014. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL, 
de secretaris, de burgemeester, 

c X 

1 m. H.I-fM. Timmermans 

Een afschrift van deze brief laten wij aan de gemeenteraad toekomen. 


