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Onderwerp : Intrekken verordening Wmo-raad

Voorgestelde beslissing:

1. De Verordening Wmo-raad Oude IJsselstreek intrekken.

Aanleiding

De gemeente is op dit moment verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wmo. Per 1 januari 2015 komen daar 
diverse taken bij vanuit de Awbz, de Participatiewet en de Jeugdwet. Hierdoor wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor het sociale domein in haar volledige breedte. 

Bij het oppakken van deze taken volgen wij de leidende principes die zijn opgenomen in het beleidsplan en 
het uitvoeringsplan. De inwoner staat daarbij centraal. Vanuit die visie worden inwoners en 
belanghebbenden betrokken bij het voorbereiden van het gemeentelijk beleid. 

Tot 2014 had de Wmo-raad hier een belangrijke rol in. Zij gaf gevraagd en ongevraagd advies aan de 
gemeente, op het gebied van de Wmo. 

Wat wordt met beslissing bereikt

De verordening WMO-raad Oude IJsselstreek wordt ingetrokken. De Wmo-raad houdt op te bestaan en 
inwoners worden op diverse andere manieren (aangepast aan de doelgroep) betrokken bij de 
beleidsvorming en – evaluatie in het sociaal domein.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1. De Wmo-raad houdt op te bestaan.
Vooruitlopend op de veranderingen in het sociaal domein, heeft de Wmo-raad drie opties 
voorgelegd aan het college, over haar eigen voortbestaan. Het college heeft op grond hiervan 
besloten om niet verder te gaan met een orgaan, zoals de huidige Wmo-raad. Hierbij spelen een 
aantal factoren een rol:

- De Wmo-raad vertegenwoordigt de verschillende prestatievelden/doelgroepen in de Wmo. Een 
aantal doelgroepen van het nieuwe sociaal domein (jeugd, Awbz-ers, WSW-ers, 
werkzoekenden) is niet in de Wmo-raad vertegenwoordigd.

- Het college wil de verschillende doelgroepen in het sociaal domein steeds bereiken via het 
kanaal dat voor hen het meest geschikt is. Dit gebeurt onder andere via de verbindende rol van 
de raadsleden, zoals omschreven in het procesakkoord, en het Digitale Burgerpanel. Daarnaast 
kunnen, afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep, ook andere methodes worden ingezet, 
zoals communicatie via de Gelderse Post, enquêtes, interviews, informatieavonden en 
dergelijke. Ongevraagd advies kan de inwoner geven via het Portaal.

- Een aantal leden van de huidige Wmo heeft aangegeven met hun werkzaamheden te gaan 
stoppen.  

2. Een verordening die door de raad is ingesteld, moet ook door de raad worden ingetrokken.

Kanttekeningen
a. geen

Kosten, baten, dekking

De leden van de huidige Wmo-raad krijgen vacatiegelden. Dit is in totaal circa € 6.500 per jaar. Door de 
Wmo-raad op te heffen, wordt dit bedrag in 2015 (en verder) bespaard. Tegelijkertijd zijn middelen nodig om 



de inwoners een andere manier bij het besluitvormingsproces te betrekken, zoals het inzetten van het 
digitale burgerpanel. De kosten hiervan worden binnen het sociaal domein opgevangen.

 
Uitvoering
Planning : per direct
Personeel : n.v.t.
Communicatie/participatie :De Wmo-raad heeft een belangrijke rol gehad in het sociaal domein van 

Oude Ijsselstreek. De wethouder zal hierbij stil staan op een bijeenkomst 
met de leden van de Wmo-raad op 8 december en hun dan ook bedanken 
voor het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee zij zich steeds hebben 

ingezet voor onze inwoners.
Evaluatie/verantwoording : n.v.t.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


