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Betreft: intentieverklaring gecoördineerd ouderenwerk

Geachte mevrouw, beste Lenneke

In de vergadering van de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek d.d. 4 januari hebben leden
van de Participatieraad de intentieverklaring ten behoeve van het gecoördineerd ouderenwerk aan de
orde gesteld.
Dat de Stichting Vitaal Hilvarenbeek de belangenbehartiging van ouderen en de activiteiten ten
behoeve van ouderen gaat coördineren juicht de Participatieraad toe.Ten aanzien van de inhoud van
de intentieverklaring tussen de organisaties meent de Participatieraad geen rol te moeten spelen,
maar des te meer waar het gaat om de algemene beleidsadvisering ten aanzien van het gemeentelijk
Wmo-beleid. Dit nuancerend onderscheid tussen de rol van de SVH en de Participatieraad wordt
onvoldoende tot uitdrukking gebracht in de voorliggende intentieverklaring, waarin wordt aangegeven
dat “de SVH zal adviseren op het gebied van beleid aan het College van B&W”. 

Behalve het feit dat de taak van de Participatieraad is vastgelegd in de verordening zou het ook die
leden van de Participatieraad die namens de ouderen lid zijn van de Participatieraad in een lastige
positie kunnen brengen. Stel dat de SVH ook namens haar leden inzake beleid adviseert aan het
College van B&W dan is het mogelijk dat de ook bij de Participatieraad aangesloten (leden van)
organisaties anders adviseren.

Indertijd is met de gemeente afgesproken dat ook organisaties die geen lid van de Participatieraad
zijn, maar wel onder één van de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen
toch de kans moeten krijgen hun mening kenbaar te maken. De beleidsadviesaanvraag zou dan naar
deze organisaties gestuurd worden met de vraag om hun advies te geven aan de Participatieraad.
Deze constructie is ook gekozen om de beleidsadvisering bij één orgaan te leggen en te houden,
namelijk de Participatieraad.

De Participatieraad heeft er voor gekozen nu reeds te reageren vooruitlopend op een gesprek tussen
de gemeente, de SVH en de Participatieraad. Ook omdat de intentieverklaring binnenkort getekend
wordt.

Wij verzoeken u vriendelijk het standpunt van de Participatieraad nogmaals en misschien ten
overvloede onder de aandacht te brengen van de betrokken partijen.

Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek

M. Berkel (voorzitter)
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