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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. Wj 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 het 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 is in de verordening artikel 9 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 vallen 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 z jn 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 het 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 slot 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 allen 
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, 

HM-r.M. Timmermans 

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


