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Samenvatting 

Op grond van de "Verordening Wmo-raad Haarlemmermeer", die wij op 2 november 2010 
hebben vastgesteld, worden de leden van de Wmo-raad benoemd door het college. Wij 
besluiten om een nieuw lid van de Wmo-raad te benoemen. 

Inleiding 
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is iedere gemeente verplicht 

om een vorm te kiezen voor de wijze waarop de participatie van doelgroepen en 
belangenbehartigers vorm krijgt. In 2006 is door de gemeenteraad besloten een Wmo-raad 
in te stellen. De Wmo-raad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het 
college over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en evaluatie van 
het gemeentelijk beleid betreffen ten aanzien van de Wmo. 

Context 
Per 1 januari 2011 is de Wmo-raad haar tweede zittingstermijn ingegaan. 
De Wmo-raad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal twaalf leden zijnde 

vertegenwoordigers van belangen- en doelgroeporganisaties of vertegenwoordigers van 
wijk- en dorpsraden en vrijwilligersorganisaties. 
De leden hebben een portefeuille, die overeenkomt met de domeinindeling in het door de 
gemeenteraad van Haarlemmermeer vastgestelde Wmo beleidsplan. 

Met de benoeming van deze kandidaat is in de Wmo-raad de vertegenwoordiging van de 
doelgroep "Jeugd" versterkt. 

Probleemstelling 
Per 1 januari 2011 is de Wmo-raad haar tweede zittingstermijn ingegaan. Vanuit de 
domeinindeling in het door de gemeenteraad van Haarlemmermeer vastgestelde Wmo 
beleidsplan is gestreefd naar vertegenwoordiging van alle doelgroepen. 
Per 1 februari 2013 is binnen het domein Jeugd een vacature ontstaan. De heer V. Verburg 

heeft besloten terug te treden als lid van de Wmo-raad. 
Voor de invulling van de vacature is gezocht naar een kandidaat die de doelgroep van het 
Wmo domein "Jeugd" vertegenwoordigt. 
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Oplossing 
Wij besluiten mevrouw Birgitta Kamsteeg (Pgb ambassadeur PerSaldo 1) met ingang van 1 
augustus 2013 te benoemen tot lid van de Wmo-raad. 

Effecten 
Met de benoeming van deze kandidaat is in de Wmo-raad de vertegenwoordiging van alle 
doelgroepen vanuit de 4 domeinen van de Wmo compleet en als volgt: 

Naam Organisatie 

Dhr. G. Hille voorzitter 

Domein 1 Welzijn en sociale samenhang (inclusief 
vrijwilligerswerk en mantelzorg) 

Dhr. J. Vroegop Dorpsraad Abbenes 

Mw. V. Nelom P-team Haarlemmermeer 

Dhr. G. van der Zon Mantelzorger 

Domein 2 Jeugd 

Mw. A. Dees Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer 

Mw. B. Kamsteeg PerSaldo 

Domein 3 Ouderen, chronisch zieken en mensen met 
een beperking 

Dhr. F. Calandt LSBO 

Dhr. R. Hilbrands Stichting Seniorenraad 

Mw. L. Pannekeet BGH 

Mw. A. de Jong-Smink Ouder contactgroep Autisme Hoofddorp, 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) 

Domein 4 Kwetsbare groepen 

Mw. I. Rebergen-Smit ROADS 

Mw. D. Toussaint Raven Stichting Informatiesteunpunt GGZ (ISP) 

Middelen 
In de verordening is opgenomen dat de leden van de Wmo-raad vacatiegeld ontvangen. 
Verder is er een budget voor scholing en training. Deze kosten zijn gedekt vanuit reguliere 
Wmo middelen (programma 4, product 630). 

Juridische aspecten 
In de "Verordening Wmo-raad Haarlemmermeer" staat in Hoofdstuk 11, artikel 4: 
Benoeming leden van de Wmo-raad 

1. De leden van de Wmo-raad worden door het college benoemd; ze worden 
voorgedragen door de voorzitter van de Wmo-raad op basis van een bindende 
voordracht van een door hem in te stellen sollicitatiecommissie uit de Wmo

klankbordgroep. 
2. De leden van de Wmo-raad zijn woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer. 

3. De vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, vrijwilligersorganisaties en van de 
organisaties van cliënten worden aangemeld door hun organisaties. 

1 
landelijke belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een 

persoonsgebonden budget 
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4. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal 
herbenoembaar. 

5. Het lidmaatschap eindigt: 

• op verzoek van het lid zelf en zodra in de vervanging is voorzien of; 
• krachtens een besluit van het college. 

6. De Wmo-raad kan het college verzoeken het lidmaatschap van één of meer van 
haar leden te beëindigen. 

De voorzitter en de leden van de belangenorganisaties mogen geen lid zijn van de 

gemeenteraad, geen ambtenaar bij de gemeente of werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die 
werkzaam is in de gemeente. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. mevrouw B. Kamsteeg met ingang van 1 augustus 2013 te benoemen tot lid van de 
Wmo-raad; 

2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Bijlage(n) 

Geen 


