Joke van Boxtel heeft de volgende vragen gesteld:
In artikel 10 Advisering van de Verordening WMO-adviesraad Nieuwkoop 2008 staat het proces van
advisering beschreven. In artikel 10, lid 4 staat vermeld dat het college binnen vier weken met reden
omkleed de Adviesraad moet vertellen wanneer het College het advies van de WMO-adviesraad niet
overneemt.
Vraag 1:
Hoe verloopt de procedure wanneer het AB van de ISDR besluiten neemt over WMO-zaken, die ook
tegen het advies van de Nieuwkoopse WMO-adviesraad in gaan? (Wat inhoudt dat het Nieuwkoopse
College en de Nieuwkoopse Raad het advies wel positief heeft ontvangen, maar dat het AB van de ISDR
er anders over denkt en anders besluit)
Vraag 2:
Vindt er overleg plaats met de WMO-adviesraad uit de andere ISDR-gemeente voor regionale
afstemming?
Vraag 3:
Via de WMO-adviesraad Nieuwkoop worden burgers (met hun vragen) via de
belangenvertegenwoordiging directer in beeld gebracht en kan ook directer worden geadviseerd op
onderwerpen dan via een regionale Raad. Wat zullen nu voor het College voor het jaar 2009 de
belangrijke onderwerpen zijn waarmee de nieuwe WMO-adviesraad in Nieuwkoop te maken krijgt?
De reactie hierop is:
Reactie1:
De Wmo-adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders. Indien het college van een
advies afwijkt, dient dit gemotiveerd te gebeuren. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit op
basis van het advies van het college en wordt niet direct geadviseerd door de Wmo-adviesraad. Dat geldt
ook voor het AB van de ISDR: het AB neemt een besluit op basis van onder andere de besluiten van de
individuele gemeenteraden. Voor de procedure heeft het dus geen gevolgen indien het AB anders denkt
over een onderwerp waar de Wmo-adviesraad over heeft geadviseerd. Het AB dient richting de
individuele gemeenteraden te motiveren waarom zij een bepaalde beslissing neemt. De Wmo-adviesraad
staat daar twee schakels vanaf. Kortom: het AB van de ISDR is geen verantwoording schuldig aan de
Wmo-adviesraad.
Reactie 2:
De praktijk zal leren hoe de Wmo-adviesraad omgaat met ISDR-zaken in relatie tot andere betrokken
gemeenten en hun Wmo-adviesraden. In de verordening is hierover niet iets specifieks geregeld. De
praktijk zal wellicht laten zien dat een advies beter tot stand komt indien dit gezamenlijk met een andere
betrokken Wmo-adviesraad gebeurt. Dan zal de Wmo-adviesraad hiertoe ook een dergelijk initiatief
nemen. In feite geldt voor alle onderwerpen dat een advies tot stand komt op basis van een gedegen
voorbereiding. In dit geval zal overleg met een andere Wmo-adviesraad mogelijk tot die gedegen
voorbereiding horen.
Reactie3:
Belangrijke onderwerpen voor de Wmo-adviesraad in 2009 zal met name het formuleren van nieuw beleid
op diverse welzijnsterreinen zijn. Deze terreinen behoren nagenoeg allemaal tot de reikwijdte van de
Wmo. Ook wordt in 2009 de voorbereiding getroffen voor het doen van de aanbesteding voor hulp bij de
huishouding. Ook hier wordt de Wmo-adviesraad mogelijk bij betrokken.

