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Betreft: Wmo – Wettekst Regeling Wmo-adviesraad West Maas en Waal Wmo 2015
Geachte Burgemeester en Wethouders,
Met genoegen hebben wij op vrijdag 15 april jl. kennis genomen van de ontwerpregeling. Met een
aantal door B&W toegepaste wijzigingen zijn wij het volledig eens. Onderstaande punten achten wij
echter ten zeerste van belang voor een goed functioneren van de Wmo-adviesraad.
Op drie punten dient de tekst o.i. te als volgt te luiden (cursieve tekst toegevoegd):
1. Artikel 2 lid 1: Er is een adviescollege dat als onafhankelijk en zelfstandig functionerend adviesorgaan
uitvoering geeft aan de betrokkenheid van ingezetenen ais bedoeld in artikel 2.1.3 lid 3 Wmo 2015,
artikel 16 Verordening MO en artikel 28 Besluit MO gemeente West Maas en Waal: de Wmo-adviesraad
2. Artikel 3 lid 1, tweede volzin:
Het college benoemt en ontslaat de leden van de Wmo-adviesraad, op voordracht van het dagelijks
bestuur van de raad, voor een termijn van vier jaar.
Het lijkt ons ook in het belang van B&W dat duidelijk is dat de Wmo-adviesraad niet een gemeentelijk
orgaan is, maar een onafhankelijk adviesorgaan in de zin van artikel 2.1.3 lid 3 Wmo en art. 16
Verordening Wmo 2015 West Maas en Waal (Betrekken van ingezetenen bij het beleid) en art. 18 Besluit
Maatschappelijke Ondersteuning gemeente West Maas en Waal. Ook lijkt het ons in het bijzonder van
belang dat leden van onze raad op voordracht van ons bestuur worden benoemd en ontslagen. Op
die manier kiest de raad zelf haar leden en houdt B&W daar controle op.
3. Tenslotte adviseren wij om artikel 8 lid f te schrappen. Het is voor onze raad ondoenlijk om een
overzicht van functies van onze leden bij te houden. Het gaat om vrijwilligerswerk en het
raadlidmaatschap is nevenfunctie. Ook in het verleden is bij eventuele onverenigbaarheid van het
lidmaatschap van leden van onze raad met andere functies steeds overleg gepleegd met B&W.
In afwachting van de definitief vastgestelde Regeling Wmo-adviesraad West Maas en Waal Wmo 2015
verblijven wij,

hoogachtend,

Wmo-adviesraad West Maas en Waal
G. van den Brink
Voorzitter

