Aan de het overleg van de wethouders (portefeuillehouders Sociale Zaken) in de gemeenten
Bergeijk, Eersel, Oirschot, Bladel en Reusel-De Mierden

Reusel, 23 januari 2013

Geachte wethouders sociale zaken van de ISD De Kempen-gemeenten,

In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen u en de voorzitter van de individuele WMOadviesraden. In dit overleg is aan de orde geweest in hoeverre een samenwerking tussen de WMO
adviesraden van de hierboven genoemde gemeenten die zou moeten leiden tot gelijkluidende
advisering met voldoende ruimte voor de inkleuring van de plaatselijke situatie wenselijk is. Deze
samenwerking zou zich moeten beperken tot onderwerpen waarvoor in alle gemeenten adviezen
worden aangevraagd . De uitkomsten van dit overleg zijn in ons overleg van 22 januari geëvalueerd.
De uitkomsten hiervan zijn als volgt samen te vatten.
Deze hiervoor bedoelde samenwerking tussen de WMO adviesraden wordt door alle
portefeuillehouders (met uitzondering van de portefeuillehouder van de gemeente Oirschot) van
harte ondersteund. Kennelijk is door u aan deze samenwerking hoge prioriteit toegekend met het
oog op de aanstaande advisering met betrekking tot de drie transities en transformaties in het
sociale domein. Wij hebben dezelfde zienswijze en zijn dan ook verheugd met deze uitkomst van het
overleg, te meer omdat wij hebben begrepen dat de Kempen gemeenten hebben besloten om over
te gaan tot een fusie van het ambtelijk apparaat en dat zij hebben besloten om gezamenlijk beleid te
gaan bepalen op het gebied van de hiervoor bedoelde transities en transformaties.
In de samenwerking tussen de WMO adviesraden worden wij geconfronteerd met enkele praktische
vraagstukken die de beoogde samenwerking bemoeilijken. Hieronder worden de meest prangende
vraagstukken opgesomd:
 Niet iedere WMO advies raad heeft dezelfde opdracht (bij voorbeeld de gemeente
Bergeijk heeft deze smal gedefinieerd en de gemeente Reusel-De Mierden relatief
breed).
 De werkwijze is niet overal gelijk. De ene WMO raad adviseert nadat er een definitief
voorstel ligt en de andere WMO raden zijn gedurende het traject van de
totstandkoming van een voorstel aan boord.
 Alhoewel bepaalde onderwerpen wel in alle ISD gemeenten aan de orde zijn, wordt
niet aan de verschillende adviesraden over dezelfde onderwerpen advies gevraagd.
 De timing van de adviesaanvraag en de responstijd van de adviesraden zijn belangrijk
verschillend.
 De mate waarin stukken als confidentieel worden beschouwd is per gemeente
verschillend. Samen adviezen uitbrengen is onmogelijk als over de inhoud vanwege
het confidentiële karakter niet kan worden gecommuniceerd.
Wij richten ons tot u met de verzoek om in overweging te nemen om de opdracht aan de WMO
raden voor zover deze ziet op advisering in het sociale domein zo veel als mogelijk op elkaar af te

stemmen. Hetzelfde geldt ook voor de te volgen procedure met betrekking tot burgerparticipatie
door uw ambtelijk apparaat. Bij de uitwerking van de werkprocedure zou rekening gehouden moeten
worden met de hiervoor genoemde vraagstukken die een vruchtbare samenwerking van de WMO
adviesraden vooralsnog in de weg staan. Willen we de samenwerking effectief en efficiënt laten
verlopen zonder dat dit leidt tot verlenging van doorlooptijden dan achten wij een verdere
harmonisatie van de twee genoemde onderwerpen noodzakelijk.
Gaarne zijn wij bereid om dit verzoek nader aan u toe te lichten. Naar wij begrepen hebben is u
eerstvolgende overleg 20 februari a.s.. In onze agenda hebben wij hiermede reeds rekening
gehouden.
Gaarne vernemen wij uw reactie op dit verzoek. De eerstvolgende gezamenlijke vergadering van de
WMO adviesraden is 21 maart a.s. Wij zouden het op prijs stellen als wij vóór deze datum een
(voorlopige) reactie van u zouden mogen ontvangen.
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