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Geacht College, 
 
Wij hebben uw adviesaanvraag over de verordening Wmo-raad ontvangen en willen graag 
reageren. 
 
Wij zijn verheugd dat u, vooruitlopend op de in voorbereiding zijn Inspraak- en 
participatieverordening, de cliëntenparticipatie Wmo in een verordening wilt vastleggen; 
hiermee wordt de inspraak formeel geregeld en krijgt het een juridische status.  
 
In het overleg met wethouder Suijker op 16 juni jl. hebben wij aangegeven dat wij ons 
adviesrecht willen overdragen aan de Wmo-raad als uit een evaluatie in 2007 blijkt dat 
onze vertegenwoordiging en onze belangen goed geborgd zijn in de Wmo-raad. In de nota 
aan b en w van 27 juni: verordening Wmo-raad, is dit ook als zodanig verwoord.  
Deze voorwaarde is echter niet opgenomen in de verordening Wmo-raad (zie artikel 3, lid 
3). Omdat wij alleen op deze voorwaarde kunnen instemmen met de overdracht van ons 
adviesrecht, willen wij dit ook opgenomen zien in de verordening.  
Wij stellen daarom voor aan artikel 3 lid 3 toe te voegen: 
... en nadat uit een evaluatie blijkt dat de vertegenwoordiging en de belangen van de 
adviesraden goed geborgd zijn in de Wmo-raad. 
 
Bij het herzien van de financiële afspraken met de huidige adviesorganen in 2007 zouden 
wij graag zien dat er een meer evenwichtige financiering van de verschillende adviesraden 
tot stand komt, zowel wat betreft vergoedingen, ondersteuning en activiteitenbudget.  
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In ons advies van 3 mei jl. (kenmerk 06/05/0122) hebben wij aangegeven dat 
professionele ondersteuning noodzakelijk is voor de kwaliteit en continuïteit van de Wmo-
raad, en adviseerden wij een secretariële en inhoudelijke ondersteuning door een 
beroepskracht voor tenminste 18 uur per week. In het voorliggende voorstel wordt 
uitgegaan van een ondersteuning van 8 uur per week, hetgeen wij vrij weinig vinden voor 
een dergelijk veelomvattend beleidsterrein als de Wmo. 
Wij adviseren daarom in 2007 te evalueren of de hoeveelheid ondersteuning voldoende is 
voor het goed functioneren van de Wmo-raad.  
 
Ten aanzien van de verdeling van zetels in de Wmo-raad over de verschillende 
doelgroepen, pleiten wij voor een evenwichtige verdeling van doelgroepen. Als alle 
prestatievelden vertegenwoordigd zijn, en er daarna nog zetels te verdelen zijn, adviseren 
wij de meest ‘zware’ prestatievelden en de meest kwetsbare doelgroepen eerst in 
aanmerking te laten komen. 
 
 
We zullen nu een artikelsgewijze reactie geven op de verordening. 
 
Artikel 1 
Wij adviseren hier een definitie van cliëntenparticipatie op te nemen, omdat hier in artikel 
4 naar verwezen wordt, en in de wetstekst geen volledige en duidelijke omschrijving staat.  
Wij stellen de volgende definitie voor: 
Cliëntenparticipatie Wmo: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de 
zelforganisaties van de doelgroepen van de Wmo, met name van de kwetsbare 
doelgroepen, betrekt in alle beleidsfases van de Wmo.  
 
j. Contactambtenaar 
Een belangrijke functie van de contactambtenaar is het fungeren als aanspreekpunt voor 
de Wmo-raad. Wij adviseren dit in de definitie op te nemen, en wel als volgt: 
Contactambtenaar: de beleidsmedewerker die deskundig is op het gebied van de Wmo en 
als aanspreekpunt fungeert voor de Wmo-raad. 
 
Artikel 3, lid 3 
Zie onze opmerking op blz. 1 van dit advies. 
 
Artikel 4 
De doelstelling die hier omschreven staat is een procedurele, gericht op de vormgeving 
van de cliëntenparticipatie. 
Wij zouden hier ook graag een inhoudelijk doelstelling van de Wmo-raad aan toe willen 
voegen, nl.: 
Het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wmo-beleid.  
 
Artikel 5 
Lid 1, onder c: 
Waarom dient eerst budgettair overleg gevoerd te worden met de gemeente, als de Wmo-
raad binnen het door de gemeente beschikbaar gesteld budget blijft? Dit lijkt ons pas 
nodig als de Wmo-raad verwacht dat het budget niet voldoende is. 
 
 
Lid 2, onder b: 
Hier zouden we graag toegevoegd willen zien: 
De informatie wordt desgevraagd in speciale leesvorm aangeleverd (braille, 
grootletterschrift, daisy-rom). 
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Lid 3, onder a: 
In het overleg van de voorbereidingsgroep Wmo-raad hebben wij aangegeven dat het 
belangrijk is dat de Wmo-raad betrokken ook in de evaluatiefase wordt, bijvoorbeeld bij de 
opzet van klanttevredenheidsonderzoeken en enquêtes. Dit laatste is zelfs wettelijk 
verplicht volgens artikel 9 van de Wmo. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar advisering, 
maar in ieder geval raadpleging.  
Dat de Wmo-raad betrokken dient te worden in de evaluatiefase is ook de uitkomst 
geweest van de bijeenkomsten over cliëntenparticipatie die in het voorjaar gehouden zijn 
en wat in het b en w-advies Wmo: burger en cliëntenparticipatie van 22 maart jl. verwoord 
is. Hierin zijn de participatievormen per beleidsfase in schema gezet en wordt de functie 
van de Wmo-raad tweeledig genoemd. Aan de ene kant wordt de Wmo-raad geraadpleegd 
in de inventarisatiefase en evaluatie en benchmarking, en aan de andere kant wordt de 
Wmo-raad om advies gevraagd bij de visievorming, beleidsvoorbereiding, ontwerpen 
beleidsplan, vaststellen verordeningen en de beleidsuitvoering.  
 
In lid 3 onder a vinden we niets terug van de functie van raadpleging die de Wmo-raad 
heeft in de inventarisatiefase en evaluatie en benchmarking. 
Wij adviseren met klem deze functie van de Wmo-raad wel op te nemen in de verordening, 
omdat dit immers ook een onderdeel is van de cliëntenparticipatie. Het is dan wel nodig 
om een definitie van raadpleging op te nemen in artikel 1. Wij adviseren dit ook te doen 
voor de functie coproductie, die genoemd wordt in lid 3 onder a. 
 
Lid 3, onder c: 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad standaard op de hoogte wordt gesteld van 
de uitgebrachte adviezen van de Wmo-raad en de reactie van het college. Daarom 
adviseren wij onder lid 3 de bepaling op te nemen dat het volledige advies van de Wmo-
raad en de reactie van het college opgenomen worden in de stukken, die aan de raad 
worden voorgelegd.  
 
Artikel 6 
lid 4: 
Om te waarborgen dat de communicatie met de achterbannen van de vertegenwoordigers 
daadwerkelijk mogelijk is, adviseren wij aan dit lid toe te voegen dat de 
vertegenwoordigers daar voldoende tijd en gelegenheid voor krijgen. 
 
artikel 8, lid 8: 
De afspraken die in het structureel overleg met de contactambtenaar worden gemaakt, 
dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Wij adviseren dit in deze verordening op te 
nemen. 
 
Artikel 12 
Wij stellen het op prijs dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan de wens van de 
voorbereidingsgroep Wmo om het recht op vergoedingen voor de leden uit te breiden naar 
het periodiek overleg met de wethouder. Wij vinden de voorwaarde van maximaal 2 leden 
echter te beperkend. De Wmo-raad bestaat uit 13 leden, afkomstig uit veel verschillende 
doelgroepen. Wij kunnen ons voorstellen dat het nodig kan zijn dat voor de bespreking 
van specifieke onderwerpen meerdere vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen uit 
de Raad aanwezig zijn bij het periodiek overleg.  Wij stellen daarom een maximum van 
drie bezoldigde leden voor die deelnemen aan het periodiek overleg, en daarnaast een 
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onbeperkt aantal onbezoldigde leden. Afhankelijk van de agenda beoordeelt de Wmo-raad 
zelf hoeveel en welke leden deelnemen aan het periodiek overleg.  
 
Artikel 14 
Geschillen betreffende deze verordening dienen opgelost te worden in goed overleg tussen 
beide partijen. Daarom adviseren wij dit artikel als volgt aan te vullen: 
Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college in 
overleg met de Wmo-raad.   
 
Artikel 15, lid 2 
Het periodiek overleg is slechts een onderdeel van de jaarlijkse evaluatie. Wat geëvalueerd 
dient te worden is het functioneren van de gehele verordening, en in het algemeen de 
samenwerking tussen de Wmo-raad en de gemeente.   
Wij adviseren daarom de volgende wijziging op te nemen: 
De Wmo-raad evalueert jaarlijks tezamen met de gemeente het functioneren van deze 
verordening en de daaruit voortvloeiende samenwerking. 
 
 
Wij zien uw reactie op dit advies graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 
 
 
 
 
 
Dhr. D. Mos, 
voorzitter 
 
 
 
 
C.c.  Mw. O. Gelauff, projectleider Wmo 
    Raadscommissie 2 


