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Onderwerp  : Aangepaste verordening Wmoraad 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Besluiten de aangepaste verordening van de Wmoraad vast te stellen.  
 

 
Aanleiding 
De Wmoraad functioneert al weer enige jaren. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen rond de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die van invloed zijn op de rol en taken van de Wmoraad. Dit heeft 
ertoe geleid dat de verordening van de Wmoraad niet meer actueel is. Daarom is in samenspraak met de 
Wmoraad de verordening op louter technische punten aangepast en geactualiseerd om bruikbaar te zijn tot 
de invoering van de nieuwe Wmo in 2015.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• De Wmoraad krijgt een geactualiseerde verordening die past bij de huidige werkwijze.   
 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 De nieuwe verordening is in samenspraak met de Wmoraad op technische punten geactualiseerd op 

technische  
Op verzoek van en in overleg met de Wmoraad is de verordening geactualiseerd zodat deze tot de 
invoering van de nieuwe Wmo in 2015 bruikbaar is. Het betreft alleen technische aanpassingen die 
bijvoorbeeld moeten voorkomen dat alle leden van Wmoraad gelijktijdig aftreden. 
 

1.2 De gemeenteraad dient de verordening vast te stellen  
Op grond van artikel 147 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de verordening Wmoraad 
vast te stellen. 

 
Kanttekeningen 

a. Jaarlijks budget Wmoraad 
Voor de Wmoraad is jaarlijks tenminste een bedrag van € 11.000,- beschikbaar ten behoeve van 
presentiegelden, reiskosten, cursussen e.d. In de bezuinigingsronde enkele jaren geleden is met de 
Wmoraad afgesproken dat een kleine overschrijding van het budget toegestaan is. De Wmoraad 
verantwoordt altijd de activiteiten en uitgaven in het jaarverslag. 

 
Kosten, baten, dekking 
Met het wijzigen van de verordening van de Wmo-raad zijn geen kosten gemoeid. 
 
Uitvoering 
 
Planning 

• Wanneer de gemeenteraad de verordening vaststelt wordt de Wmoraad hierover geïnformeerd. 
 

Personeel 

• n.v.t. 



 
Communicatie/participatie 

• Wanneer de gemeenteraad de verordening vaststelt wordt de Wmoraad hierover geïnformeerd. 
 

Evaluatie/verantwoording 

• Samen met de Wmoraad wordt nog dit jaar het functioneren van de Wmoraad geëvalueerd en 
besproken wat de rol en samenstelling van de Wmoraad na 2015 moet zijn. 
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