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Geachte heer Pen, 

 

Hieronder treft u onze antwoorden op de door u gestelde vragen betreffende het 

functioneren van de Wmo-raad en de Klankbordgroep Wmo. 

 

Vraag 1. 

Zijn u signalen bekend over interne problemen over de manier van vergaderen, 

agendabepaling, het niet nakomen en afvoeren van afspraken, de rol van voorzitter 

en problemen over vergoedingen aan leden binnen de WMO raad? Welke acties(s) 

heeft u ondernomen? 

 

Antwoord 

Enkele hoofdlijnen over de manier van vergaderen, alsmede de regeling met 

betrekking tot vergoedingen van Wmo-raadsleden, zijn geregeld in de Verordening 

Wmo-raad. Signalen over meningsverschillen binnen de Wmo-raad bereiken ons; 

overigens betrof dit voornamelijk de beginperiode van de Wmo-raad. Het College 

beschouwt dit als een interne aangelegenheid van de Wmo-raad en heeft geen 

aanleiding gezien actie te ondernemen. 

 

Vraag 2 

Kunt u aangeven welke uitgaven naast de reguliere vergoeding voor leden zijn 

gedaan? 

 

Antwoord 

Het betreft uitgaven voor secretariaatskosten, deskundigheidsbevordering en inzet 

van externe deskundigheid conform artikel 3 lid 2 van de Verordening Wmo-raad. 

De uitgaven blijven binnen de begroting, zoals die in de nota Burgerparticipatie 

Wmo (MO/WMO 2007/19) is vastgesteld. 
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Vraag 3 

Klopt het dat er onder externe begeleiding inmiddels drie heidagen zijn gepland? 

Zijn er nog andere activiteiten ontplooid om de team building van de WMO raad te 

versterken? 

 

Antwoord 

Dat klopt: in de periode 2007-2009 is er ieder jaar één heidag georganiseerd door de 

Wmo-raad. Deze heidagen waren behalve op teambuilding ook gericht op 

deskundigheidsbevordering en strategiebepaling. Er zijn geen andere activiteiten 

ontplooid om de teambuilding van de Wmo-raad te versterken. 

 

Vraag 4 

Klopt het bericht dat in verband tijdgebrek van de WMO raad gebruik is gemaakt 

van externe bureaus voor het schrijven van een advies? Waar gingen deze adviezen 

over? Wat was de rol van het WMO raadslid die de betreffende doelgroep 

vertegenwoordigde? Wat waren de kosten van deze adviseur? 

 

Antwoord 

Hoewel de meeste adviezen door de Wmo-raad zelf zijn geschreven klopt het dat 

conform artikel 3 lid 2 van de Verordening Wmo-raad gebruik is gemaakt van 

externe deskundigheid voor het schrijven van concept-adviezen. Tot op heden is dit 

gedaan bij de Verordening individuele voorzieningen en bij Vrijwilligersbeleid. Het 

meest betrokken Wmo-raadslid fungeerde als eerste aanspreekpunt/gemandateerd 

opdrachtgever voor de externe deskundige. De kosten hiervoor blijven binnen de 

eerder genoemde begroting. 

 

Vraag 5  

Klopt het dat er sinds het instellen van de raad inmiddels 7 personele wisselingen 

zijn opgetreden? Is bekend waarom er zoveel dynamiek is en wat eraan is gedaan 

deze wisselingen te voorkomen? Welke vacature(s)? staan momenteel open? 

 

Antwoord 

Er zijn inderdaad sinds najaar 2007 zeven personele wisselingen in de Wmo-raad 

geweest. Voornaamste redenen waren tijdgebrek, langdurige ziekte en geen 

mogelijkheden voor kinderoppas. De voorzitter van de Wmo-raad heeft zich in alle 

gevallen ingespannen voortijdig vertrek te voorkomen. Gezien het nog korte 

bestaan van de Wmo-raad vindt het College dit aantal echter niet ongebruikelijk. 

Momenteel staat alleen de vacature lichamelijke beperkingen nog open. 

 

Vraag 6 

Kunt u kort navraag doen wat er is misgegaan rond de invulling van de vacature 

jeugd via de nog te vormen jeugdraad waarvoor al een geschikte kandidaat was 

gevonden? 

 

Antwoord 

Na vertrek van de eerdere vertegenwoordiger voor jeugd bleek de vacature 

aanvankelijk moeilijk vervulbaar. Op een gegeven moment deed zich enerzijds de 

mogelijkheid voor, om na de zomervakantie door middel van een stageopdracht van 

een jaar, een student van InHolland te betrekken bij de Wmo-raad, terwijl 
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anderzijds een 20-jarige vrouw zich als sollicitant aandiende om definitief  namens 

deze doelgroep zitting te nemen in de Wmo-raad. Met beide personen is in goed 

overleg besloten de stageopdracht uit te gaan voeren en de vacature jeugd door de 

sollicitant te laten vervullen. Beide personen hebben met elkaar ten behoeve van de 

doelgroep jeugd intensief contact.  

 

Vraag 7.  

Zijn u signalen bekend over gebrekkige communicatie tussen WMO raad en de 

steeds kleiner wordende Klankbordgroep WMO, waar ook zorgaanbieders deel 

vanuit maken? Wat vindt u van de aanwezigheid van deze zorgaanbieders in de 

klankbordgroep? 

 

Antwoord 

Ten tijde van de ontwikkeling van het Wmo-beleidsplan was er belangstelling en 

betrokkenheid binnen de Klankbordgroep over de volle breedte van de Wmo. 

Inmiddels is die betrokkenheid vaker op specifieke thema’s gericht en is de 

opkomst in de Klankbordgroep dus afhankelijk van de agenda. Iedere inwoner van 

Haarlem kan zich aanmelden voor de Klankbordgroep. In de praktijk betekent dit 

dat in de Klankbordgroep ook mensen zitten die behalve inwoner van Haarlem ook 

werkzaam zijn bij een zorgaanbieder (of andere organisaties). Dit gegeven wordt 

meegenomen in de aanstaande evaluatie van de Verordening Wmo-raad. 

 

Vraag 8.  

Klopt het dat deze gebrekkige communicatie mede te wijten is aan te late 

adviesverzoeken vanuit de gemeente? Zijn bij u signalen bekend dat 6 weken te 

weinig tijd is een gedegen advies te geven inclusief betrekken achterban? 

 

Antwoord 

De Wmo-raad heeft conform de Verordening vier weken de tijd voor het uitbrengen 

van een advies. Ons zijn signalen bekend dat dit te weinig wordt gevonden om de 

achterban goed te raadplegen. Ook dit punt wordt meegenomen in de aanstaande 

evaluatie van de Verordening. 

 

Vraag 9 

Klopt het dat de klankbordgroep WMO steeds kleiner wordt? Wat vindt u hiervan? 

Zijn er ook nog personele wisselingen opgetreden binnen de klankbordgroep WMO 

en hoe functioneert deze groep? 

 

Antwoord 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 7. 

 

Vraag 10.  

Waarom is er vanuit B&W en WMO raad niet gereageerd op het schrijven van een 

ex WMO raadslid die ontevreden is over het functioneren van de WMO raad 

(bijlage1)? 

 

Antwoord 

Door de voorzitter van de Wmo-raad is telefonisch gereageerd op het – alleen aan 

de Wmo-raad gerichte – schrijven van het door u bedoelde voormalige Wmo-
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raadslid. Zij hebben gezamenlijk vastgesteld dat de geuite bezwaren niet meer 

overbrugbaar waren. 

 

Vraag 11 

Wat is uw reactie op het schrijven waarin in vraag 10 over wordt gesproken? 

 

Antwoord 

Het College betreurt het aftreden van het betreffende Wmo-raadslid, maar 

beschouwt de inhoud van het schrijven verder als een interne aangelegenheid van 

de Wmo-raad. 

 

Het College hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

drs. W.J. Sleddering    drs. B.B. Schneiders 
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