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Voorstelnummer : 06-50 
Raadsvergadering : 23 juni 2009 
Naam opsteller : Frank van Dijk 
Informatie op te vragen bij : Frank van Dijk 
Portefeuillehouders : E. Trap en J. Mesu 
 
Onderwerp: Verordening Wmo-adviesraad Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De Verordening Wmo-adviesraad Bergen vast te stellen. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De Verordening Wmo-adviesraad Bergen. 
 
Op grond van de Wmo, artikel 11 en 12 is de gemeente verplicht tot het instellen van een 
Wmo-adviesraad. In december 2007 heeft uw raad het beleidsplan MOV 2008-2011 en het 
vastgesteld. In het MOV beleidsplan is aangegeven dat een adviesraad zal worden 
ingesteld. 
 

      Om burger- en cliëntenparticipatie in het kader van de Wmo vorm te geven is gekozen voor  
      het instellen van een adviesraad, de Wmo-adviesraad gemeente Bergen. De Wmo- 
      adviesraad Bergen is een adviesraad voor het college van Bergen en heeft als taak het  
      college gevraagd en ongevraagd te adviseren over het brede Wmo-beleid. Ook heeft zij als  
      taak ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn van burgers in het  
      algemeen en cliënten en kwetsbare burgers in het bijzonder, zoals beschreven in de Wmo.  
     
      In januari 2008 is een werkgroep ingesteld om te komen tot een verordening. De werkgroep 

bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente, de wijkverenigingen, de Seniorenraad 
Bergen, en de Sportraad. Vanuit Zorgbelang Noord-Holland, een onafhankelijke organisatie 
met cliëntenparticipatie als doelstelling is dit ontwikkelingsproces begeleid. Deze organisatie 
had van het ministerie van VWS specifiek voor dit doel subsidie ontvangen. Vanaf april 2008 
is de verordening in een zevental bijeenkomsten in stappen opgezet. Er is veel aandacht 
besteed aan de vraag hoe het werk van de adviesraad kan worden ingebed in de bevolking 
van de gemeente Bergen. Het gaat dan in het bijzonder om de vorm waarin de informatie-
uitwisseling tussen de adviesraad en de bevolking gestalte moet krijgen. Daarom is gekozen 
voor het opzetten van een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is de achterban van de 
adviesraad. De samenstelling van de klankbordgroep is breed en omvat net als de 
adviesraad alle belanghebbenden die in de prestatievelden van de Wmo worden genoemd. 
Uit haar midden zal de klankbordgroep de Wmo-adviesraad Bergen kiezen.       
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
      Door het nemen van dit besluit worden de regels en afspraken die tussen de Wmo- 
      adviesraad en de gemeente in de verordening zijn opgenomen geformaliseerd. 
      De Wmo-adviesraad Bergen heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te  
      adviseren over het brede Wmo-beleid (civil society, samenhang en regie op de  
      verschillende prestatievelden) als mede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die  
      van belang zijn voor burgers in het algemeen, cliënten en kwetsbare burgers in het  
      bijzonder, zoals omschreven in de Wmo.   
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Hoe en wanneer kan worden vastgesteld dat het effect/resultaat bereikt is? 
Één jaar na de inwerkingtreding van de verordening wordt het functioneren van de Wmo-
adviesraad, in overleg met de wethouder, geëvalueerd.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

De werkgroep heeft haar werkzaamheden beeindigd. De verordening kan nu ter 
besluitvorming worden voorgelegd. 
 

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De belangrijkste partij hierin is de Wmo-adviesraad. De Wmo-adviesraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de doelgroepen die onder de prestatievelden van de Wmo vallen. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Naast de Wmo-adviesraad bestaan er ook andere participatie mogelijkheden. Gedacht kan 
worden aan burgerraadpleging, inwoners bijeenkomsten, forum discussies e.d. 
  

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Jaarlijks rapporteert de Wmo-adviesraad Bergen aan het college en de raad. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

 De Wmo-adviesraad Bergen zal haar taak niet kunnen uitoefenen zonder dat de gemeente 
daar middelen tegenover stelt. Het budget dat is opgenomen in de programmabegroting 
2009 bedraagt € 15.000,00. Het gaat om een structureel bedrag voor een periode van 4 
jaar. Het bedrag van € 15.000,00 maakt onderdeel uit van de € 250.000,00 wat als nieuw 
beleid is toegekend voor 2009. ( zie 8.2 op blz. 31 en ook nadere toelichting op blz. 75 van 
de programmabegroting 2009)  
  

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De Verordening is tot stand gekomen in een intensief en interactief proces met de Wmo-
adviesraad in oprichting. De verordening is voorgelegd aan alle partijen die bij dit proces 
betrokken zijn geweest. Het is nu voldragen en kan ter besluitvorming worden voorgelegd. 

  
Bijlagen:   
Verordening 
 
 
Bergen, 12 mei 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 Secretaris      burgemeester 
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