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Onderwerp
Nieuwe verordening cliëntenparticipatie Wmo en Wwb en oprichting Sociale Raad

Korte inhoud
Het college heeft in mei 2011 gevraagd om de haalbaarheid van de oprichting van een brede Wmo-raad te onderzoeken.
Met de SCPO en de Seniorenraad hebben we in de afgelopen periode diverse keren overleg gehad over de aard ,
samenstelling en werkwijze van de oprichting van een Sociale Raad, die de functie vervult van een brede WMO-raad. Dat
overleg heeft geleid tot een overeenstemming op bestuurlijk niveau met SCPO en de Seniorenraad over de oprichting van
een Sociale Raad. Het is de bedoeling dat in deze raad vertegenwoordigers van álle doelgroepen voor de 9 prestatievelden
van de Wmo deelnemen. De Sociale Raad gaat adviseren zowel over alle prestatievelden van de Wmo, als over de Wwb, de
Wet werken naar vermogen en het armoedebeleid. De Trechter die als zelfstandige stichting nu nog onderdeel uitmaakt van
SCPO zal geen subsidie meer ontvangen. De huidige advieswerkzaamheden van De Trechter worden geïntegreerd in de
Sociale Raad. Het college benoemt de 11 leden van de Sociale Raad. De verordening waarmee de Sociale Raad wordt
opgericht geven we nu voor inspraak vrij. In de inspraakperiode krijgen SCPO en de Seniorenraad nog de gelegenheid om
hun definitieve advies uit te brengen over deze verordening.

Vroegere besluiten
Het college heeft in mei 2011 de opdracht gegeven om de haalbaarheid van een brede Wmo-raad te onderzoeken.

Besluit
1. De nieuwe verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet werk
en bijstand voor inspraak vrijgeven.
2. Instemmen met de oprichting van een Sociale Raad na vaststelling van deze verordening door de
gemeenteraad.
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