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Geacht college, 
 
De Werkgroep Wmo-verordening heeft ons de conceptverordening 2015 doen toekomen. In 
deze werkgroep hadden naast de ambtelijke vertegenwoordigers ook twee leden van Wmo-
adviesraad zitting. Deze samenwerking in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het 
Wmo-beleid heeft de voorkeur van de Wmo-adviesraad. 
 
De Wmo adviesraad kan zich in hoofdzaak vinden in de conceptverordening 2015.  
In aanvulling  op het concept brengt de Wmo-adviesraad het volgende naar voren: 
 
In de Artikelen  11.6, 13.2, 14.4, 20.4 ) van de concept verordening Wmo 2015 
wordt gesteld dat het College nadere regels gaat ontwikkelen, die te maken hebben met het 
voorgestelde beleid van de betreffende artikelen. Deze nadere uitwerkingen kunnen van groot 
belang zijn voor de cliënten van de Wmo. De Wmo-adviesraad gaat er van uit dat de 
uiteindelijke uitwerkingen voorafgaand aan de vaststelling ter bespreking worden 
aangeboden. 
 
Advies 1: 

− Betrek de Wmo-adviesraad in een vroeg stadium bij de nadere uitwerking van de 
voorgenoemde artikelen.. 

 
Artikel 16: Jaarlijkse waardering mantelzorgers 
Ook hier zal het college bij nadere regeling een besluit nemen. Gezien het grote belang en 
waardering van mantelzorgers denken wij aan maatregelen die vooral de moeilijke positie van 
mantelzorgers kunnen verlichten. 
 
De Wmo-adviesraad adviseert: 
 
Advies 2: 

- Betrek de commissie Mantelzorg van de Wmo-adviesraad in een vroeg stadium bij 
deze nadere uitwerking. Diverse commissieleden zijn goed op de hoogte van de 
positie van de mantelzorgers. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Communicatie 
In diverse artikelen worden de procedures beschreven waar de gemeente en de cliënten zich 
aan dienen te houden. De beschrijving is correct, maar de taal is ambtelijk en juridisch van 
aard. Een goede en dus duidelijke communicatie met de cliënten lijkt de Wmo-adviesraad een 
vereiste. 
 
Advies 3: 

- Produceer om een goede communicatie met de cliënten te waarborgen tijdig en in 
begrijpelijke taal gestelde flyers, folders etc. waarin de rechten en de plichten van 
beide partijen goed worden weergegeven. Betrek bij de ontwikkeling van de ze 
producten de commissie Communicatie van de Wmo-adviesraad. 

 
De Wmo-adviesraad ziet uw bericht van ontvangst en een schriftelijke reactie met 
belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de WMO adviesraad  
 

 
 
G.S. Steegstra 
Voorzitter 


