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Aan de leden van de gemeenteraad
Aan het College van B&W

Hilvarenbeek 12 mei 2011

Betreft: ongevraagd advies ten aanzien van de uitvoering Wmo m.b.t. relatie gemeente

Geachte leden van de gemeenteraad,
Geacht College van B&W,

De Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek richt haar gevraagde en ongevraagde adviezen altijd
aan het College van B&W. Dat zij dit keer ook een ongevraagd advies aan de gemeenteraad voorlegt
komt voort uit het feit dat zij zich, na evaluatie van het jaar 2010, zorgen maakt over het functioneren
van de Wet maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente.

In 2010 heeft het College van B&W aan de Participatieraad slechts drie adviezen gevraagd. In het
bijgevoegde jaarverslag 2010 ziet u dat de Participatieraad zes ongevraagde adviezen heeft gegeven.
Ons is gebleken dat enkele zaken de Participatieraad niet zijn voorgelegd, zoals ten aanzien van woon-
zorgvoorzieningen (o.a. het project de Hilverhoeve) en het MCC. Wellicht zijn er ook nog andere
zaken, waarvan we dat niet weten, maar waarover de Wmo Participatieraad mogelijk ook een advies
uit had moeten brengen.
Ook is de Participatieraad niet uitgenodigd voor de brainstormsessie over de toekomstvisie op
Hilvarenbeek.
Of dat nu alleen komt omdat het MCC en de Hilverhoeve verleden jaar zoveel inspanning van de
gemeente hebben gevraagd dat Wmo - zaken te weinig aandacht hebben gekregen weten we niet. Wel
weten we dat we vaak veel te lang moeten wachten op de uitvoering van beloftes.
Wij merken op dat:
 Het ons daarnaast ontbeert aan een noodzakelijk en zeer essentieel geachte jaarplanning van al die

Wmo gerelateerde onderwerpen en ontwikkelingen die onze advisering behoeven.
 Het ontbreken hiervan heeft tot gevolg dat wij ons in onvoldoende mate op deze onderwerpen

kunnen voorbereiden en nu veelal op een afwachtende en ad hoc basis moeten opereren. Vanuit
een oogpunt van zorgvuldigheid klemt dit te meer voor die terreinen waarop een specifieke
deskundigheid vereist is en/of expertise van derden ingeroepen dient te worden. Daardoor kan de
Wmo-raad moeilijk haar eigen agenda opstellen en is er ook geen ruimte voor innovatie en/of
nieuwe ideeën. De door ons gewenste deskundigheidsbevordering kan hierdoor moeilijk worden
gerealiseerd.
Kortom: we worden onvoldoende en niet vroegtijdig betrokken bij de gemeentelijke
beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de Wmo.

 Met betrekking tot onze adviezen (en correspondentie) merken wij op dat beantwoording hiervan
te lang of zelfs geheel achterwege blijft; schriftelijke argumentatie omtrent zaken die wel of niet
worden overgenomen ontbreekt eveneens. Opmerkelijk is dat bij raadsvoorstellen niet vermeld
wordt of een Wmo-advies aangevraagd en/of gevolgd is met bijbehorende argumentatie.

 Relevante actuele beleidsinformatie ontbreekt sedert geruime tijd waardoor er geen zicht is op de
feitelijke stand van Wmo-zaken en ontwikkelingen.

 Naar ons oordeel worden wij in onvoldoende mate gefaciliteerd bij de beschikbaarstelling van een



Participatieraad Wmo Hilvarenbeek

Blad 2 van 2.

STICHTING PARTICIPATIERAAD WMO HILVARENBEEK
WWW.WMOHILVARENBEEK.NL, DE SCHAKEL IN LOKAALBELEID

geschikte vergaderruimte bij de gemeente.
 Bovenvermelde problemen dragen er niet toe bij dat onze Wmo-raad uitgebreid en daardoor ook

versterkt kan worden met andere doelgroepen (zoals jeugd, sport).

Een en ander heeft bij de Participatieraad geleid tot frustratie en demotivatie.
Wij constateren derhalve dat er in de verhouding gemeente en Participatieraad nog veel winst en/of
verbeteringen te behalen zijn.

In de nabije toekomst wachten ons allen belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de overheveling van de
begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeente, de transitie jeugdzorg, de nieuwe Wmo –verordening
(inclusief de Kanteling) en het beleidsplan Wmo. Zaken die binnenkort afgerond dienen te zijn of in
gang moeten worden gezet en waarop ook de Participatieraad zich wil voorbereiden. We maken ons
echt zorgen als de gang van zaken rond Wmo-zaken zo blijft als die nu is.

De Wmo is een zaak van het College, de gemeenteraad en van de burgerij vertegenwoordigd in de
Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek. Daartoe is gemeentebreed een goede interactie en
structuur nodig.
Ons advies aan u allen is de Participatieraad de gelegenheid te bieden tot een gesprek met de
commissie Welzijn opdat we met elkaar een goede invulling kunnen geven aan de intentie van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.

Met vriendelijke groeten
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek

M. Berkel (voorzitter)


