
Bergen, 14 april 2012 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
 
Betreffende: Gevraagd advies over het Concept Wmo beleid 2012 - 2015 "samenwerken aan 
zelfredzaamheid" 
 
De Wmo adviesraad is unaniem akkoord met de inhoud van deze kadernota. Wel signaleert de Wmo 
adviesraad het volgende: 
 
De kadernota is erg ambitieus, wij vragen ons af of de ambities en acties voor de komende 4 jaar wel 
gehaald gaan worden. 
 
Daarnaast vraagt de adviesraad bij de uitvoering van het beleid rekening te houden met de volgende 
punten: 
 
 De Wmo adviesraad vindt het belangrijk dat de gemeente Bergen rekening houdt met mensen 

die dreigen buiten de boot te vallen (of diegene die tussen wal en schip dreigen te raken).  
Zij adviseert de gemeente een noodfonds op te richten voor burgers die om wat voor reden dan 
ook niet worden ondersteunt of voor ondersteuning door de gemeente niet in aanmerking te 
komen.  
De Wmo adviesraad wil graag op de hoogte gehouden worden van meest voorkomende 
afwijzingen - in bezwaar schriften - om dit in de gaten te kunnen houden. 

 
 De Wmo adviesraad adviseert de gemeente om bij uitvoering van het beleid rekening te houden 

met nieuwe sociale media en deze in te zetten voor de doelgroep. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de publicaties van www.izovator en www. expertisecentrumgames.nl. De gemeente 
Hilversum werkt hiermee. 

 
 De Wmo adviesraad wil graag betrokken worden wanneer gestart wordt met het ontwikkelen 

van de uitvoerings -/ implementatieplannen van de in de kadernota voorgestelde 
beleidsplannen. 

 
 De Wmo adviesraad adviseert de sociale kaart / Wmo gids zo snel mogelijk te ontwikkelen zodat 

inwoners weten waar zij recht op hebben, wat de kosten van een voorziening zijn  en weten waar 
zij terecht kunnen met vragen. De afgelopen jaren zijn inwoners van Bergen slecht geïnformeerd. 
De folder van de Bijzondere Bijstand wordt sinds 2 jaar niet meer verspreid. De  Wmo raad 
verwijst hierbij naar haar advies waarin zij aandacht vraagt om inwoners actief te informeren 
over de Wmo voorzieningen en vindt het belangrijk dat de gemeente hierover met haar  
inwoners communiceert op regelmatige basis. 

 
 Tenslotte vraagt de Wmo adviesraad de gemeente te onderzoeken of het mogelijk is dat 

welzijnsorganisaties bijvoorbeeld SWB / DAH en wijkverenigingen meer met elkaar gaan 
samenwerken zodat  dubbelingen in het aanbod verdwijnen. 

 
 
 
 

NB. Een zorg, die wij delen met de Nationale Ombudsman is bij de nieuwe wetgeving, de 
verdwenen mogelijkheid bij de Bestuursrechter in beroep  te gaan. 
 

http://www.izovator/�

