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Onderwerp:
Jaarverslag 2015 van de Wmo-adviesraad

Samenvatting
De Wmo-adviesraad heeft het jaarverslag 2015 aangeleverd. Het college wordt gevraagd kennis te
nemen van het jaarverslag 2015.

Gevraagde beslissing college:
1. Kennis nemen van het jaarverslag 2015 van de Wmo-adviesraad;
2. het verslag ter informatie zenden aan de commissie Samenleving.
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Onderwerp:
Jaarverslag 2015 van de Wmo-adviesraad

1.

Inleiding
Het jaarverslag 2015 van de Wmo-adviesraad is ontvangen. De Wmo-adviesraad
bestaat nog steeds uit zes leden (inclusief voorzitter). Er is nog steeds een
vacature binnen de inmiddels in 2016 genoemde Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
bij het aandachtsgebied Jeugd. De voorzitter van de ASD is zowel voorzitter als lid
bij het aandachtsgebied Jeugd. In het eerste kwartaal 2016 is de vacature Wmoraadslid Jeugd/vice-voorzitter wederom gepubliceerd, maar dat heeft geen nieuwe
kandidaten opgeleverd.
De WMO-adviesraad 2015 bestond uit de volgende leden:
Mevrouw N.D. Bakker:

voorzitter met aandachtsgebied jeugd

Mevrouw M.C.J. Brand:

aandachtsgebied Wmo

Mevrouw C.Breeve:

aandachtsgebied Wmo

Dhr. R. van Vliet:

aandachtsgebied communicatie

Dhr. F. Laurijssens:

aandachtsgebied communicatie

Dhr. A. van den Griend:

aandachtsgebied jeugd

De Wmo-raad heeft in 2015 de volgende adviezen uitgebracht:
-

Advies leerlingenvervoer;

-

Advies initiatiefvoorstel Mantelzorgbeleid;

-

Advies PGB huishoudelijke ondersteuning en de huishoudelijke hulptoeslag;

-

Advies Nota Mantelzorg 2015;

-

Advies ‘verordening Adviesraad Sociaal Domein 2016’.

De aandachtsgebieden worden nadrukkelijk betrokken bij de start van het opstellen
van beleidsdocumenten. Ook tussentijds weten de beleidsmedewerkers en clusters
elkaar te vinden. Deze werkwijze wordt omarmd.
Werkwijze na het uitbrengen van het advies van de Wmo-raad aan het college
Als de Wmo-raad advies (aanbevelingen)

uitbrengt, wordt er bekeken of de

aanbevelingen overgenomen kunnen worden ja of nee. Er wordt een B en Wvoorstel opgesteld en wordt er gemotiveerd aangegeven of de aanbevelingen
overgenomen kunnen worden ja of nee. Als een aanbeveling niet wordt
overgenomen, wordt er beargumenteerd aangegeven wat de reden hiervan is. Het
is aan het college van B en W om de aanbeveling wel of niet over te nemen. De
Wmo-raad wordt schriftelijk beargumenteerd geïnformeerd

of het advies is

overgenomen. Ervaring leert, dat tot op heden de adviezen van de Wmo-raad zijn
overgenomen.
2.

Beoogd effect
Zie punt 1.
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3.

Argumenten
n.v.t.
Draagvlak en risico’s

4.

n.v.t.
5.

Aanpak / uitvoering
n.v.t.

6.

Communicatie
Het jaarverslag 2015 via de gebruikelijke communicatiekanalen publiceren. De
Wmo-raad schriftelijk bedanken voor het aanleveren van het jaarverslag 2015.

7.

Organisatorische en/of personele aspecten
n.v.t.

8.

Juridische aspecten
n.v.t.

9.

Kosten, baten en dekking
n.v.t.

Bijlage(n):




jaarverslag 2015 van de Wmo-adviesraad
bedankbrief

bijlagen meezenden
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