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Geacht College, 
 
Wij hebben uw adviesaanvraag over het principebesluit verordening Wmo-raad ontvangen 
en willen graag reageren. 
 
Wij waarderen de wijze waarop de gemeente aan de slag is gegaan met het organiseren 
van cliëntenparticipatie ten aanzien van de Wmo, en stemmen van harte in met het  
vormen van een Wmo-raad. Wij verwachten daarbij dat deze Raad dezelfde status en 
rechten krijgt als de Seniorenraad en de Goudse Adviesraad voor mensen met een 
beperking. Dit houdt o.a. in dat de Wmo-raad een onafhankelijk adviesorgaan wordt, 
beschikt over een eigen budget, en daarnaast secretarieel en inhoudelijk ondersteund 
wordt door een beroepskracht voor tenminste 18 uur per week. Professionele 
ondersteuning achten wij noodzakelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de Wmo-raad.  
 
Wij gaan akkoord met de voorgestelde participatievormen per beleidsfase, met dien 
verstande dat wij vinden dat ook in de evaluatiefase de Wmo-raad om advies dient te 
worden gevraagd, en niet alleen geraadpleegd wordt.  
Ook moet het duidelijk zijn dat de Wmo-raad niet alleen over gemeentelijk beleid 
adviseert, maar ook over het beleid van de betrokken instanties, bijvoorbeeld de 
indicatiesteller. Dit dient in de verordening te worden vastgelegd. 
  
Wij dragen ons adviesrecht over de inhoud van de verordening Wmo-raad niet over aan de 
Wmo-Raad i.o., omdat ten eerste hetgeen in deze verordening komt te staan direct 
gevolgen zal hebben voor het adviesrecht van onze Adviesraad, en ten tweede de Wmo-
Raad in oprichting (de huidige voorbereidingsgroep) nog niet functioneert als 
adviesorgaan. 
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Wij willen daarbij benadrukken dat zeker zolang de Wmo-Raad nog niet geïnstalleerd is, 
de bestaande Adviesraden om advies gevraagd dienen te worden over de Wmo-
beleidsproducten die dit jaar ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 
Ten aanzien van het vervolgtraject besluitvorming laten wij u weten dat het voor ons niet 
haalbaar is om op 10 mei de namen aan te leveren van de leden en de voorzitter van de 
Wmo-raad. De vertegenwoordigers van mensen met een beperking dienen aan hoge eisen 
te voldoen om deze zware, verantwoordelijke taak te kunnen vervullen, en wij hebben tijd 
nodig om deze personen te vinden en zonodig te trainen voor hun taak. 
 
Wij zien uw reactie op deze brief graag tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 
 
namens deze, 
de voorzitter 
 
 
 
Dhr. D. Mos  
 


