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Betreft: advies inzake de Verordening cliëntenparticipatie ISD De Kempen 2015
Geacht college,
Op uw verzoek brengen wij advies uit over de Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015.
Allereerst moeten wij constateren dat de tekst van de voorgelegde verordening ons niet helemaal
helder is.
In artikel 2 en artikel 3 (met name art. 3 lid 2) zou men kunnen lezen dat advisering over
beleidsvorming, ook op het gebied van de Wmo, een van de taken van de cliëntenraad van de ISD is.
Echter de toelichting van artikel 3 sluit niet aan op deze tekst.
De Wmo Adviesraad heeft als uitgangspunt dat de uitvoering van de participatiewet, de wmo en de
jeugdhulpverlening ieder op zich, maar ook in hun onderlinge samenhang aan de gemeenten is
overgedragen, maar vooral naar de samenhang van de verschillende sectoren. Meedoen aan de
maatschappij hoort bij de Wmo én de participatiewet. Die integrale kijk vraagt om integrale
advisering, naast specifieke aandacht voor elk van de drie onderwerpen. Daar is naar onze mening de
WMO Adviesraad voor in het leven geroepen.
Binnen de Kempengemeenten komt het beleid en de uitvoering in goed onderling overleg in eerste
instantie tot stand binnen de afzonderlijke gemeenten, in wisselwerking met wat er in de kernen
gebeurt. Dit heeft uw College bijvoorbeeld uitgewerkt in de notitie: Positionering dorpsraden,
leefbaarheidsgroepen en Wmo Adviesraad Eersel’. De ‘Kempenbrede aspecten’ stemmen de WMO
Adviesraden met elkaar af.
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Daarom wil de Wmo Adviesraad actief betrokken zijn bij de advisering over beleidsvoorbereiding,
beleidsvorming én uitvoering/monitoring van de drie decentralisaties, waaronder de participatiewet.
Uitvoering van de voorgestelde verordening Cliëntenraad ISD leidt tot onnodige tot dubbele
advisering. Wij kunnen ons voorstellen dat advisering over concrete uitvoeringsmaatregelen rond
werk en inkomen het specifieke aandachtspunt van de cliëntenraad van de ISD is.
Ook in de landelijke discussie krijgt dit onderwerp de aandacht. Binnen de Koepel van Wmo
Adviesraden wordt momenteel de denklijn gevolgd om de drie decentralisaties integraal te
benaderen en worden bijvoorbeeld vragen gesteld hoe de relatie tussen de Wmo Adviesraden en
cliëntenraden ISD vorm te geven. Op dit punt zijn nadere adviezen te verwachten, wellicht
uitmondend in ‘Adviesraad Sociaal Domein’.
Vooruitlopend daarop doen wij de suggestie te overwegen voor een periode van bijv. twee jaar al
een relatie te leggen tussen de Wmo Adviesraad en de cliëntenraad van de ISD.
Wij zouden graag ruimte maken voor een afvaardiging van de cliëntenraad van de ISD binnen de
Wmo Adviesraad en zo een verbinding leggen met de cliëntenraad van de ISD. Hierdoor wordt de
samenhang in de advisering met betrekking tot de decentralisaties bevorderd. Een dergelijke
samenstelling van de WMO Adviesraad kent in de Kempengemeenten ook al voorbeelden.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid om desgewenst nadere
toelichting te verstrekken.
Met hartelijke groet,
Namens de WMO Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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