Concept-protocol voor samenwerking tussen de WMO-adviesraden van de Kempengemeenten

Definities:
Wmo-advies raden: hieronder te verstaan de WMO-adviesraden van de gemeente Eersel en van de
gemeente Bergeijk , POP adviesraad van de gemeente Bladel en de WZW-adviesraad van de
gemeente Reusel-De Mierden
Kempengemeenten: gemeente Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden
De drie transities:overheveling van AWBZ taken naar de gemeenten, overgang van WSW, Wajong
en WWB naar de Participatiewet en overheveling van regelingen op het gebied van jeugdbeleid van
diverse instanties waaronder de provincies naar gemeenten.
WVK: werkvoorziening de Kempen, het wsw-bedrijf te Bladel
ISD: intergemeentelijke sociale dienst voor de Kempengemeenten te Bladel
Considerans
De Kempengemeenten werken intensief samen op het gebied van de drie transities. Dit geldt zowel
voor de ontwikkeling van de visie, de kaders en beleid alsmede de uitvoering. Visie, kaders en beleid
worden ontwikkeld door de ambtelijke organisaties van de vier gemeenten.
Parallel aan dit proces wordt vorm gegeven aan de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden om uiteindelijk te komen tot één ambtelijke organisatie.
De drie transities zijn ingrijpend. De deskundigheid die noodzakelijk is om de transities succesvol door
te voeren noopt de gemeenten om de samenwerking op te zoeken. Alhoewel de politieke
besluitvorming voortdurend leidt tot andere tijdlijnen en wijzigingen in de regelgeving is de algemene
opvatting dat er voortvarend aan de transities moet worden gewerkt om tijdig de over te hevelen taken
naar de gemeenten naar behoren te kunnen uitvoeren. De service aan de burgers mag er niet onder
leiden.
Bestuurlijk blijven de Kempengemeenten zelfstandig opereren. Dit betekent onder andere dat alle
gemeentelijke regelingen op het gebied van de drie transities worden voorbereid door de
respectievelijk colleges van Burgemeester en Wethouders van de vier Kempengemeenten en dat
deze vervolgens ter democratische besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden.
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de vier Kempengemeenten laten zich over de inen uitvoering van de drie transities adviseren door hun eigen Wmo-adviesraad.
De Wmo-raden van de Kempengemeenten zijn van oordeel dat, als de gemeenten samenwerken, het
voor de hand ligt dat de Wmo-raden ook samenwerken. Door samenwerking kunnen de raden elkaar
versterken, hetgeen zal leiden tot betere adviezen in het belang van de burgers van de Kempen.
De Wmo-raden van de Kempen onderschrijven het oordeel van de Kempengemeenten dat op het
gebied van de drie transities samenwerking noodzakelijk is om deze majeure operaties kwalitatief
goed en tijdig te kunnen uitvoeren. De problematiek is in de vier gemeenten vergelijkbaar. In de
uitvoering zal de samenwerking tussen formele en informele zorgpartijen per dorp of kern vorm
gegeven worden.
De colleges van Burgemeester en Wethouders zijn er groot voorstander van dat de Wmo-raden van
de Kempen samenwerken. Advisering van de Wmo-raden blijft door de afzonderlijke Wmo-raden aan
de afzonderlijke colleges plaatsvinden.
Tegen vorenstaande achtergrond wordt het wenselijk geacht dat er nadere afspraken aangaande de
samenwerking tussen de Wmo-raden worden gemaakt, die er toe leiden dat de advisering het proces
van drie transities voortvarend mee ondersteunt.

Adviestraject
De drie transities zijn ingrijpende processen. De uitkomsten van deze processen worden uiteindelijk
vastgelegd in democratische besluitvorming die hun weerslag krijgen in beleidsplannen en
verordeningen.
Het wordt door betrokkenen wenselijk geacht dat de Wmo-raden gedurende het proces om te komen
tot de drie transities worden betrokken en niet eerst bij de finale besluitvorming om advies worden
gevraagd.
Om dit te realiseren zullen de ambtelijke organisaties en de Wmo-raden gedurende het proces
gezamenlijk moeten opereren.
Ambtelijke ondersteuning
Om het adviestraject zoals hiervoor bedoeld te laten werken zullen de Wmo-raden voortdurend op de
hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen op het gebied van de drie transities. Het is wenselijk dat
de gezamenlijke Wmo-raden een contactambtenaar krijgen toegewezen die belast wordt met de
informatievoorziening aan de Wmo-raden. De verstrekte schriftelijke informatie wordt desgewenst op
verzoek van de Wmo-raden toegelicht door de meest gerede ambtenaar of door de meest gerede
bestuurlijke functionaris (wethouder).
Procesgang
De Kempengemeenten stemmen met elkaar af over welke zaken met betrekking tot de drie transities
zij door hun Wmo-raad willen worden geadviseerd. De Kempengemeenten geven tijdig aan wanneer
en waarover zij advies gaan vragen aan de Wmo-raden.
Vervolgens zal de adviesaanvraag gelijktijdig en gelijkluidend worden voorgelegd aan de Wmo-raden.
De adviezen worden door de respectievelijke colleges gevraagd aan hun eigen Wmo-raden.
Na ontvangst van het advies wordt dit verwerkt in het gezamenlijke b&w-voorstel.
Wanneer de besluitvorming heeft plaatsgevonden stellen de Kempengemeenten een gezamenlijke
reactie richting de Wmo-raden op.
De Wmo-raden zullen voorts gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van de drie transities
op grond van de aan hen ter beschikking gestelde informatie.
Advisering
De Wmo-raden van de Kempen zullen binnen 14 dagen in samenwerking komen tot een eensluidend
gezamenlijk advies komen dat vervolgens wordt voorgelegd aan de plaatselijke Wmo-raad.
De plaatselijke Wmo-raad kan het voorliggende advies voorzien van locale aanvullingen en
vervolgens het finale advies uitbrengen aan haar college van burgemeester en wethouders.
Gestreefd wordt om de locale advisering af te ronden binnen 14 dagen nadat het gezamenlijke advies
van de Wmo-raden van de Kempen bekend is.
Openbaarmaking
Er zal een website worden geopend waarin alle gezamenlijke en individuele adviezen van de Wmoraden met betrekking tot de drie transities worden gepubliceerd zodat de burgers in de Kempen daar
kennis van kunnen nemen en desgewenst ook op kunnen reageren. Input vanuit de bevolking zal
meegenomen worden in verdere afwegingen door de Wmo-raden.
Frequentie vergaderingen
De gezamenlijke Wmo-raden de Kempen vergaderen in principe eens per kwartaal. Deze frequentie
kan worden aangepast indien gewenst in het kader van de adviestrajecten.
Deelnemers overleg Wmo-raden de Kempen
De voorzitters van de vier Wmo-adviesraden de Kempen nemen deel aan het overleg en laten zich,
met het oog op vervanging en continuïteit, bijstaan door een tweede lid van hun adviesraad.

Voorzitter
Jaarlijks wordt het voorzitterschap bij tourbeurt ingevuld, te bepalen door de vertegenwoordigers van
de Wmo-adviesraden de Kempen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen, zit de vergadering voor, bereidt de agenda voor en draagt
zorg voor de notulen van de vergadering.
De voorzitter is de contactpersoon richting de gemeenten.
De voorzitter benoemt, na overleg met de deelnemers aan het overleg, een vicevoorzitter.

