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Geacht College,
Op 12 januari 2015 bespreekt u in de vergadering van de Commissie Samenleving het onderwerp
Verordening Cliëntenparticipatie nr. 10257551.
Deze verordening is essentieel voor de completering van de concept regeling / convenant tussen
het College en WMO raad en de samenstelling en het functioneren van de WMO-raad en haar
werkgroepen .
De concept regeling /convenant tussen het College en WMO raad is in goed onderling overleg
samengesteld en vervangt de regeling van 2012 van het vorig College.
Het definitief maken van de concept regeling is afhankelijk van de invulling cliëntenparticipatie als
gevolg van de vervallen WWB en de wijze waarop het College de praktische invulling gaat regelen
voor het aanstellen van WMO raadsleden.
De WMO-Raad is dan ook teleurgesteld dat zij niet tijdig betrokken en geïnformeerd is over de
invulling van de verordening cliëntenparticipatie.
Op grond van inhoudelijke argumenten treft u hieronder ons ongevraagd advies aan.
1. De verordening geeft aan dat 1 op de 3 leden cliënt moet zijn, dit is verwarrend t.o.v. de
benaming cliënt in de WMO -wet en jeugd-wet .
De WMO wet en de Jeugd-wet spreken over de participatie van cliënten of hun
vertegenwoordigers, de Participatiewet is concreter en vraagt mede vertegenwoordiging met leden
die voldoen aan de criteria van cliënten participatie . (vanuit WWB)
Aanvulling met cliënten is wettelijk slechts nodig voor het domein Participatie.
Een invulling waarbij een pro actieve houding van de gemeente nodig is.
Advies : wijzig artikel 3.2 met : uitsluitend voor het domein Participatie dient een evenwichtig deel
van de WMO werkgroep Participatie uit cliënten te bestaan.
2. De benaming Cliëntenplatform,
Hoewel bij de begrippen duidelijk wordt omschreven dat hiermee de WMO raad wordt bedoeld,
willen wij er toch voor waken dat er straks generaliserend over cliënten participatie wordt
gesproken,
Met de WMO raadsleden, werkgroepsleden, vertegenwoordigers van doelgroepen,
klankbordgroepen en leden met een professionele belangstelling denken wij goed te voldoen aan
het begrip burgerparticipatie.
De WMO raad is een adviesraad en geen belangenbehartiger, wij zijn vrijwilligers en betrokken
burgers en handelen vanuit het burgerperspectief.
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Advies : vul artikel 1.d als volgt aan: Uitsluitend voor deze verordening wordt de benaming
cliënten platform gehanteerd.
3. Artikel 3.5
De leden kiezen uit hun midden een penningmeester en een secretaris.
De WMO raad heeft geen financiële verantwoording, noch inkomsten en heeft derhalve geen
penningmeester.
Advies : wijzig de tekst : De leden kiezen uit hun midden een secretaris.
4. Artikel 6
Verslaglegging
De WMO raad heeft openbare notulen; maakt haar adviezen openbaar via de website en overlegt
minimaal eens per jaar met de wethouders over haar activiteiten . Er zijn geen middelen om een
schriftelijk jaarverslag uit te brengen .
Advies : voeg de tekst “ mondeling” toe en/of verwijs naar de website van de WMO raad.
5. BAR verband
De WMO raad en haar werkgroepen streven naar samenwerking in BAR verband, het lijkt ons erg
handig als er gelijkluidende adviezen aan de toch verschillende Colleges uitgebracht moeten
worden.
Wij vragen ons af of deze verordening ook geldt voor de andere BAR gemeenten?
Advies : streef voor de 3 D’s naar uniform BAR beleid en gelijke verordeningen.
6. Samenvattend advies
De WMO raad adviseert om de verordening op grond van genoemde argumenten en adviezen aan
te passen.
Tot zover ons advies.
Tot nadere toelichting bereid,
De WMO-raad Barendrecht,
De voorzitter,

De secretaris

Monique van de Meerendonk

Martin Kapteyn
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