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Geachte heer, mevrouw,
Op 29 januari jl. heeft de fractie van de HAP schriftelijke vragen gesteld over de
beleidsparticipatie door de Wmo-raad. Onderstaand beantwoorden wij deze vragen.
Vraag 1:
Kan het college de gemeenteraad informeren over de exacte gemaakte procesafspraken
tussen Wmo-raad en college, waar het de uitwisseling van informatie, ambtelijke- en
bestuurlijke stukken, formele adviezen en bestuurlijke reacties hierop betreft?
Antwoord: er zijn enkele basisdocumenten die dit regelen. Dit zijn de 'Verordening Wmoraad Haarlemmermeer 2011' en de 'Handreiking werkwijze Wmo-raad 201 0'.
Voorts is er een mondelinge toezegging van de burgemeester tijdens een raadsvergadering
dat ingekomen adviezen van de Wmo-raad direct na binnenkomst aan uw raad worden
gezonden.
Voor wat betreft informatie-uitwisseling is de algemene werkwijze dat de Wmo-raad in een
zo vroeg mogelijk stadium wordt geïnformeerd. Alle informatie en correspondentie verloopt
via de secretaris, die korte lijnen heeft met zowel de Wmo-raad, de Wmo-klankbordgroep als
de ambtelijke organisatie en het bestuur.
Voor wat betreft de formele adviestaak heeft de Wmo-raad tot taak gevraagd en ongevraagd
te adviseren aan het college over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de
controle en de evaluatie van het gemeentelijk Wmo-beleid betreffen. De termijn voor het
uitbrengen van een advies is 4 weken, vanaf de datum dat de secretaris de adviesaanvraag
van het college verstuurt aan de leden van de Wmo-raad.
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Vraag 2:
Kan het college de ambtelijke acties die hieruit voortvloeien weergeven, zodat het de
gemeenteraad duidelijk is welk gremium (ambtelijke organisatie, Wmo-raad, griffie) op welk
moment verantwoordelijk is voor de informatievoorziening zoals hierboven geschetst?
Antwoord: ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt het voorgaande, coördineert de
ambtelijk secretaris de informatiestroom en bewaakt de termijnen.
Voor de advisering van de Wmo-raad geldt het volgende: de ambtelijk secretaris verzendt
het advies van de Wmo-raad aan het college. Na binnenkomst zendt het college het
ingekomen advies door aan de gemeenteraad. Het college formuleert vervolgens antwoord
en stelt dit beschikbaar aan de gemeenteraad.

Vraag 3:
Kan het college aangeven of het advies vanuit het evaluatierapport, om te komen tot een
gezamenlijke jaarlijkse planning van verwachte beleidsnota's en onderwerpen die (gaan)
spelen, is opgepakt en momenteel wordt uitgevoerd?
Antwoord: ja, dit is gebeurd. Er bestaat een jaarlijks overzicht dat gedurende hetjaar
bovendien wordt geactualiseerd. Deze lijst is de basis voor de agenda van de Wmo-raad,
diens initiatief om zo nodig ongevraagd te adviseren en adviesaanvragen van het college.
De secretaris bewaakt deze planning in overleg met de ambtelijke organisatie.

Vraag 4:
Is het college het met HAP eens dat een goede organisatie én zorgvuldige uitvoering van
genoemde (proces)afspraken van cruciaal belang zijn voor het juist, tijdig en volledig
informeren van de gemeenteraad?
Antwoord: ja.

Vraag 5:
Kan uw college mijn fractie verzekeren dat in de toekomst sprake zal zijn van het juist, tijdig
en volledig informeren van de gemeenteraad waar het de gevraagde- en ongevraagde
adviezen van de WMO-raad betreft?
Antwoord: u kunt er verzekerd van zijn dat onze inspanningen er evenals in het verleden op
gericht zijn uw raad met betrekking tot de adviezen van de Wmo-raad juist, tijdig en volledig
te informeren.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de

