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Onderwerp:

Convenant Wmo-adviesraad

Geachte leden van de Wmo-adviesraad,
In 2008 is het convenant tussen het college en de Wmo-adviesraad opgesteld en ondertekend. Hierin is
vastgelegd hoe wordt zorg gedragen voor participatie van inwoners met maatschappelijke ondersteuning.
Het doel van de Wmo-adviesraad is het adviseren van het college bij het ontwikkelen en concretiseren
van een samenhangend lokaal beleid rond maatschappelijke ondersteuning.
Besluit
Op 10 juli jl. heeft het college ingestemd met het voorliggende voorstel rondom burgerparticipatie in het
sociaal domein. Dit voorstel is opgesteld door de initiatiefgroep Burgerparticipatie waar de Wmoadviesraad deel vanuit maakt. Deze nieuwe vorm vervangt de huidige Wmo-adviesraad, Cliëntenraad, de
werkgroep Meedoen en de werkgroep Senioren.
U heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat u zich kan vinden in de notitie “De Burger aan boord”.
Op grond van artikel 7 is daarom besloten het convenant ‘Wmo-adviesraad, gemeente Tynaarlo’, op te
zeggen. De opzegtermijn betreft drie maanden. Dit betekent dat het convenant op 10 oktober 2017
afloopt. Dit is onder voorbehoud dat de gemeenteraad het voorliggende voorstel in september vaststelt.
Bezwaar
Bent u het niet eens met ons besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief bezwaar
indienen bij ons college. Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.
Vragen
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met mevrouw S. Meijerink of mevrouw G. Koopman.
Tot slot willen wij de Wmo-adviesraad hartelijk danken voor de samenwerking de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Mr. J. Th. Van Nieukerken
Gemeentesecretaris

Drs. M.J.F.J. Thijsen
Burgemeester
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