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Geacht college,
Op 23 oktober 2014 ontving het DB van de WMO-adviesraad en de commissie
participatiewet onder embargo de concepten van de verordeningen rond de participatiewet.
De adviestermijn werd beperkt tot 7 november 2014. Uit de toelichting op de
conceptverordeningen komt naar voren dat ook de adviesruimte beperkt is.
Met teleurstelling constateren wij dat de WMO adviesraad niet bij de voorbereiding van de
conceptverordeningen is betrokken. Dit is niet conform de gemaakte afspraken. De WMO
adviesraad constateert tevens dat de intergemeentelijke samenwerking en afstemming op
ambtelijk niveau, beperking van de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeentelijke
adviesorganen tot gevolg heeft.
Met inachtneming van de beperkingen in tijd en overlegmogelijkheden heeft de WMO
commissie ‘participatiewet’ de verordeningen op hoofdlijnen besproken en daarover een
aantal belangwekkende opmerkingen en aanbevelingen aan het DB van de WMO adviesraad
doen toekomen.
Het DB is van mening dat voor een breed gedragen advies over de aanbevelingen een
discussie in de WMO adviesraad noodzakelijk is en dat aan het belang van deze
aanbevelingen geen recht wordt gedaan bij een snelle advisering. Advisering over de
verordeningen kan derhalve pas plaatsvinden nadat deze volgens uw planning reeds door de
gemeenteraad zijn vastgesteld en in werking zijn getreden.
Het DB is zich bewust van de noodzaak om het besluitvormingsproces over de
verordeningen volgens uw planning voortgang te laten vinden.

Op grond van bovenstaande besluit het DB van de WMO adviesraad de verordeningen begin
2015 ter discussie te stellen en adviseert u daar waar voldoende draagvlak voor
aanpassingen wordt verkregen, de verordeningen dan alsnog aan te passen.
De WMO-adviesraad ziet uw schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

G.S. Steegstra
Voorzitter WMO adviesraad

