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Onderwerp. lntrekken Verordening en Huishoudelijk reglement Wmo-adviesraad d.d. 20 maart
2008, notitie "Lokale Cliëntparticipatie" en vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie
Participatiewet.

Aan de raad
lnleiding
Op 10 december 2015 heeft de voorzitter van de Wmo-adviesraad een brief gestuurd aan raad en
college waarin zij aangeeft dat de Wmo-adviesraad besloten heeft per 1 januari 2016 te stoppen
en waarin zij persoonlijk per 1 januari 2016 ontslag aanvraagt als voorzitter. Aanleiding voor dit
besluit is de nieuwe Wmo die sinds 1 januari 2015 van kracht is. De Wmo-adviesraad heeft zich
afgelopen jaar afgevraagd of de huidige vorm van cliëntparticipatie voldoet aan de nieuwe situatie
en is tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is. De nieuwe wetgeving biedt nieuwe kansen
meer mensen betrekken, meer ervaringsdeskundigheid op alle terreinen inzetten bij
beleidsvoorbereiding en uitvoering en beleid en uitvoering meer integraal beoordelen. Met de
voozitters van de Wmo-adviesraad, de Seniorenraad en de Cliëntenraad is voor de vorming van
een nieuwe vorm van cliëntbetrokkenheid een notitie voorbereid. Op basis van de daarin
omschreven uitgangspunten worden op dit moment stappen gezet om deze nieuwe vorm te
realiseren. Hierover is uw raad via een tweetal raadsinformatiebrieven reeds gerhformeerd.
Naast de rol van de Cliëntenraad in het proces van lokale cliëntbetrokkenheid vervult zij op basis
van de Participatiewet ook een rol in de regionale Cliëntenraad. Omdat de huidige Verordening
Cliëntenraad nog dateert uit 2005 is een nieuwe eigentijdse Verordening noodzakelijk.

Beslispunten

1.

2.
3.

4.

ln te stemmen met het intrekken van de verordening Wmo-adviesraad en het
huishoudelijk reglement d.d. 20 maart 2008.
De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet vast te stellen.
De verordening Verordening Cliëntenparticipatie Gemert-Bakel 2005 (raad 16-122004) in te trekken.
ln 2Q16 een voorschot op de jaarlijkse subsidie van € 2500 betaalbaar te stellen en
na indieninq van de verantwoordinq (voor 1-3-2017) definitief te vast te stellen

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 31 maart 2016

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
1. Verordening tot het instellen van de Wmo-adviesraad Gemert-Bakel (Verordening Wmoadviesraad), vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 20
maart 2008, nr.27.
2. Huishoudelijk reglement voor de Wmo-adviesraad Gemert-Bakel, vastgesteld door de
raad van de gemeenten Gemert-Bakel bij besluit van 20 maart 2008, nr. 28.
3. Lokale cliëntenparticipatie

Beoogd effect
Met het intrekken van de verordening en het huishoudelijk reglement is het opheffen van de Wmoadviesraad Íormeel afgehandeld.
Cliënten die gebruik maken van voorzieningen op grond van de Participatiewet, minimaregelingen
en schulddienstverlening, betrekken bij beleid en de uitvoering.
Argumenten
1.1 Opheffen Wmo-adviesraad past bij huidige ontwikkelingen in het Sociaal Domein
Aanleiding voor het besluit om de Wmo-adviesraad op te heffen is de nieuwe Wmo die sinds 1
januari 2015 van kracht is. De Wmo-adviesraad heeft zich afgelopen jaar afgevraagd of de huidige
vorm van cliëntparticipatie voldoet aan de nieuwe situatie en is tot de conclusie gekomen dat dit
niet het geval is. De nieuwe wetgeving biedt nieuwe kansen: meer mensen betrekken, meer
ervaringsdeskundigheid op alle terreinen inzetten bij beleidsvoorbereiding en uitvoering en beleid
en uitvoering meer integraal beoordelen.
Met de voorzitters van de Wmo-adviesraad, de Seniorenraad, de Cliëntenraad en de gemeente is
hierover uitvoerig overlegd en er ligt nu een concept voor cliëntparticipatie nieuwe stijl.
1.2 lntrekken van de verordening en het huishoudelijk reglement is formeel noodzakelijk
Het bestaan van afzonderlijke adviesraden past niet (meer) bij de ontwikkelingen in het Sociaal
Domein en de integrale benadering waar bij de transities vanuit gegaan werd en wordt.
Er ligt een concept voor cliëntparticipatie nieuwe stijl. De huidige verordening en het huishoudelijk
reglement daterend uit 2008 passen daar niet meer bij.
lndien nodig wordt voor de nieuwe vorm van cliëntparticipatie een nieuwe verordening opgesteld
die ter vaststelling aan uw raad zal worden voorgelegd.

2.1 De verordening past in de visie van het college met betrekking tot het vroegtijdig
betrekken van cliënten en inwoners bij beleid en uitvoering.
Zie de RIN plan van aanpak cliënt betrokkenheid.
2.2 De verordening laat voldoende ruimte voor de verdere invulling van de lokale
cliëntbetrokkenheid.
De cliëntenraad wil een actieve rol in het - samen met de gemeente - vormgeven van de
lokale participatiegroep Werk en lnkomen.
De cliëntenraad werkt aan vernieuwing binnen de eigen geledingen. Hun doel is om zich
meer naar buiten te richten en cliënten en inwoners te ontmoeten en betrekken. Dit is ook
voor de cliëntenraad een transformatieproces. Hiervoor is tijd nodig.
2.3 De verordening sluit aan bij de afspraken en werl<tttijzen met betrekking tot de
ale cl iënte nraad.
Dit is een van de aanleidingen om een nieuwe verordening op te stellen. De verordening is
getoetst aan de regionale afspraken en werkwijzen. Het advies van de regionale
cliëntenraad treedt in de plaats van de adviezen van de lokale cliëntenraad, die overigens
wel bevoegd is om - in bijzondere situaties - een (onderbouwd) afwijkend advies in te
dienen.
Een verschilpunt betreft de vergoedingen van de leden die deelnemen in de regionale
cliëntenraad. De Peelgemeenten zitten niet op een lijn met hun vergoeding. Onze
cliëntenraad heeft aangeven een reiskostenvergoeding voor deelname in de regio
voldoende te vinden. Zie ook onder 3.1.
reg ion

2.4 De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over deze verordening.
De verordening is een samenstel van het format dat in de regio is gebruikt, het voorbeeld
van de VNG, aangevuld met informatie op grond van de lokale ontwikkelingen op het
gebied van cliëntenparticipatie.
De cliëntenraad is volledig meegenomen in en heeft inspraak gehad op de inhoud. Het
resultaat is dat deze verordening de instemming heeft van de cliëntenraad (zie bijlage
email).

4.1 Het past binnen de nieuwe verhoudingen om de cliëntenraad zelf verantwoordelÍjk te
maken voor het besteden en verantwoorden van de beschikbare middelen.
De cliëntenraad ontvangt voor haar activiteiten een bedrag van maximaal € 2.500 per jaar.
Hiervan worden (tot nu toe) presentiegelden voor deelname aan een lokaal overleg
betaald, reiskosten, deelname congressen en dergelijke. Betaling geschiedt op
declaratiebasis.
Het bedrag van € 2.500 is ook voor 2016 en volgende jaren begroot. ln de nieuwe
verordening is geregeld dat de cliëntenraad zelf een regeling opstelt hoe ze de leden
tegemoet wil komen als het gaat om reiskosten, deelname vergaderingen en congressen
en deskundigheidsbevordering. Dit is nieuw en heeft tot gevolg dat we jaarlijks vooraf
€ 2.500 uitbetalen en de cliëntenraad vóór 1-3 van het volgende jaar verantwoording aflegt.
De cliëntenraad zal een begroting opstellen voor 2016. Ze schat in dat het bedrag van
€ 2.500 niet voldoende zal zijn om alle kosten in de regio en de nieuwe lokale taak waar te
maken. De cliëntenraad zal hiervoor binnenkort een aanvullend subsidieverzoek doen aan
het college. Dat verzoekzal afzonderlijk beoordeeld worden en aan het college worden
voorgelegd.
Overigens is de cliëntenraad er een voorstander van om een rechtsvorm aan te nemen,
zodat de betaling aan de cliëntenraad jaarlijks in het kader van de subsidieverordening kan
worden toegekend.2016 is een overgangsjaar waarin e.e.a. voorbereiden geregeld kan
worden.

Vervallen "oude" regelgeving
1. Verordening tot het instellen van de Wmo-adviesraad Gemert-Bakel (Verordening Wmoadviesraad), vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 20 maart
2008, nr.27.
2. Huishoudelijk reglement voor de Wmo-adviesraad Gemert-Bakel, vastgesteld door de raad van
de gemeenten Gemert-Bakel bij besluit van 20 maart 2008, nr. 28.
3. De verordening Cliëntparticipatie uit 2004 wordt ingetrokken.
Gommunicatie
Nvt. betreft een interne aangelegenheid.
Financiën
Zie onder 5.1
Uitvoering
Naar aanleiding van de brief van de voorzitter van de Wmo-adviesraad heeft het college op
19 januari 2016 besloten de voorzitter eervol ontslag te verlenen, dit is per brief aan de
voorzitter medegedeeld.
Met het intrekken van de verordening en het huishoudelijk reglement is het opheffen van
de Wmo-adviesraad formeel afgehandeld.
Een nieuw voorstel tot vaststelling van een nieuwe Participatieverordening volgt nadat het
proces om te komen tot een nieuwe vorm van cliëntbetrokkenheid is ingericht. We willen
de ruimte nemen om op innovatieve wijze invulling te geven aan de diverse
participatiegroepen en de adviesgroep SD om zodoende meer mensen te kunnen
betrekken bij beleidsvorming en in de uitvoering. Pas daarna zullen waar nodig rollen en
taken worden vastgelegd in een Verordening die ter vaststelling in de tweede helft van dit
jaar aan uw raad zal worden voorgelegd.
Met de vaststelling van een Verordeníng Cliëntenparticipatie Participatiewet kan de
Cliëntenraad haar rol in de regio formeel ten uitvoer brengen.

Bijlagen
1. Brief van voorzitter Wmo-adviesraad d.d. 11-12-2015
2. Verordening tot het instellen van de Wmo-adviesraad Gemert-Bakel (Verordening Wmoadviesraad) d.d. 20-3-2008
3. Huishoudelijk reglement voor de Wmo-adviesraad Gemert-Bakel d.d. 20-3-2008
4. Concept-verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet.
5..Email advies cliëntenraad over de verordening
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