Wmo-adviesraad
Het college was voornemens om op 20 juni de Wmo-adviesraad te installeren. Hoewel dit een bevoegdheid van het college is, is LADA van mening dat er openheid betracht moet worden en duidelijkheid moet zijn dat de betrokken belangengroeperingen er bij betrokken worden. Ook binnen andere
fracties was er ongenoegen over de hele gang van zaken. Er is gezocht of er met andere fracties vragen gesteld konden worden. De VVD, Senioren Hollands Kroon, Progressief Wieringermeer en PVL
kwamen met de volgende vraag:
“Wij zouden graag op korte termijn de ontstane onrust wegnemen door van u te horen op welke basis
de samenstelling van de Wmo-adviesraad tot stand is gekomen, in hoeverre betrokken belangenorganisaties en cliëntenorganisaties hierbij zijn geraadpleegd en waarom u vindt dat hiermee voldoende
representativiteit is geborgd.”
Dit ging ons niet ver genoeg, reden waarom de fractie onderstaande vragen met toelichting aan het
college heeft gesteld:
De LSBO Hollands Kroon en de Seniorenraad hebben verzocht om de benoeming en installatie van
de Wmo-adviesraad op 20 juni uit te stellen. Voor de LSBO is het argument voor uitstel van de installatie de nog te benoemen vertegenwoordiging van de LSBO en de Seniorenraad Hollands Kroon in de
Wmo adviesraad. Beide partijen hebben zich uitgesproken voor een verregaande samenwerking binnen de vertegenwoordiging in de Wmo-adviesraad. Deze plannen moeten eerst nog door beider achterbannen besproken worden. Deze raadpleging kan niet eerder plaatsvinden dan 10 juli as.
1. Wat is de reden waarom u vasthoudt aan de installatie op 20 juni?
2. Hoe is het passeren van vertegenwoordigende organisaties en het benoemen van niet vertegenwoordigende organisaties tot stand gekomen?
3. Acht u de benoeming in overeenstemming met hetgeen hierover wettelijk is vastgelegd in hoofdstuk 2, artikel 11 en 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
4. Bent u bereid de voorgenomen benoemingen terug te draaien en opnieuw overleg te voeren met
vertegenwoordigende organisaties?
5. Is de benoeming een besluit waartegen beroep kan worden aangetekend?
6. Wilt u het reglement voor de WMO-adviesraad aan de raad ter beschikking stellen?
Alle druk binnenskamers en deze vragen hebben er toe geleid dat wethouder van Dijk op het laatste
moment bekend maakte dat de installatie van de Wmo-adviesraad wordt uitgesteld tot september.
Commentaar van fractievoorzitter Rob Ravensteijn:
Inmiddels heeft ons de reactie bereikt waaruit blijkt dat de onrust serieus genomen wordt. LADA waardeert dat en heeft dat ook aan wethouder van Dijk laten weten. Openheid en transparantie, de nieuwe
norm waar LADA niet van zal wijken. De burger is de belangrijkste toetssteen is voor het beleid. Voor
de toekomst wil LADA bereiken dat er een protocol komt waarin een transparante en democratische
procedure de nieuwe standaard wordt, ook als het college bevoegd is hier uitvoering aan te geven.
Benoemingen en timing van agendapunten: kortom alles. Geen kans meer op het vermoeden van
vriendjespolitiek. Vriendjespolitiek, een klacht die tijdens de verkiezingscampagne veelvuldig werd
gehoord. LADA zag en ziet geen kans om e.v. ontsporingen in het verleden recht te zetten maar wil
wel voorkomen dat zelfs een vermoeden hiervan bij de burger reden kan zijn voor ongerustheid of
onvrede. Dit resultaat mag gezien worden als een begin. Wij hopen op steun van de hele raad. Doorgaan zou ik zeggen.

