De Gemeenteraad van Wijchen
16 AZ 250
Raadpleging betrokkenen transities Wmo en
Jeugdwet
Motie van de fracties van D66 en Kernachtig Wijchen
Eerste indiener motie: Kees van Galen
De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare
vergadering bijeen op 7 juli 2016.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende, dat

De formele inspraak over het gemeentelijk beleid m.b.t. de
transities Wmo en Jeugdwet naar volle tevredenheid gebeurt
via de Wmo-raad Wijchen;

De formele informatievoorziening richting de raad door het
college serieus is opgepakt;

Het college aangeeft dat wat betreft de formele
informatievoorziening door de bij de genoemde transities
betrokken organisaties de verstrekte informatie niet altijd
volledig is en niet altijd goed onderling te vergelijken is;

De raad helaas heeft moeten constateren en het college heeft
moeten erkennen in het dossier Veilig Thuis dat de door de
organisatie verstrekte informatie ook niet altijd betrouwbaar is;

De raad door de gebrekkige informatievoorziening knelpunten
ervaart m.b.t. zijn kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende taak;

Naast de feitelijke informatie het voor de raad ook heel
belangrijk is om te vernemen hoe betrokkenen bij de transities
Wmo en Jeugdzorg de uitvoering en de effecten ervaren.
Roept de raad op om





Een raadpleging van inwoners en betrokken organisaties te
organiseren in het najaar van 2016 om te vernemen welke
ervaringen zij hebben met de transities en welke effecten zij
merken van het beleid.
Als basis voor de raadpleging de nota “Kracht door verbinding”
te gebruiken als toetskader.
Na overleg met de Wmo-raad te bepalen op welke wijze of op
welke wijzen de raadpleging kan gebeuren. Te denken valt aan
een digitale raadpleging, een hoorzitting (zoals de raad van
Wijchen heeft gehouden bij het geluidsproject Graafseweg) of
een andere werkvorm.
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Bij de organisatie van deze raadpleging de Wmo-raad Wijchen
te betrekken.
Het college te verzoeken dekking te zoeken binnen het
bestaande WMO budget.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fracties van
D66
Kees van Galen
Kernachtig Wijchen Rob Albersnagel

