
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2016  
 
 
b e s l u i t 

 
vast te stellen: 
 
 

Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet worden omschreven hebben 

dezelfde betekenis als in de Wmo en de Awb. 

 

Deze verordening verstaat onder: 

- Awb: Algemene wet bestuursrecht; 

- Ingezetene; de persoon die in Nederland woont en die in verband met een beperking, chronische, 

psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht of met hulp van personen uit zijn 

sociale netwerk in staat is tot zelfredzaamheid of participatie, aanspraak kan maken op 

ondersteuning door de gemeente; 

- Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

 

Artikel 2. Doelstelling, taak en werkwijze van de Wmo-raad 

1. De Wmo-raad is ingesteld om de burgerparticipatie binnen het sociaal domein vorm te geven. 

De Wmo-raad heeft tot doel de mening van de doelgroepen binnen het sociaal domein te 

verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die 

betrekking hebben op het door het college of gemeenteraad voorgenomen beleid op het gebied van 

de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen zoals jeugd- en participatie beleid.   

2. Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt binnen zes weken schriftelijk uitgebracht aan het 

college door toezending van het advies aan de betreffende beleidsafdeling. Afwijking van deze 

termijn kan in onderling overleg worden bepaald. 

3. Het college betrekt de adviezen zichtbaar bij de besluitvorming en indien het college van het 

advies afwijkt, doet het college dat gemotiveerd. 

4. De Wmo-raad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, 

bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon. 
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5. De Wmo-raad Sociaal Domein stelt jaarlijks in overleg met het College B&W, op basis van de 

gemeentelijke jaarplanning met betrekking tot de WMO-besluitvorming, een jaarplan en een 

begroting op.  

6. Er vindt afstemming plaats met de termijnkalender van het gemeentebestuur van Bloemendaal. 

 

Artikel 3. Bevoegdheden van de Wmo-raad 

1. Initiatiefrecht 

a. De Wmo-raad heeft de bevoegdheid aangelegenheden die het beleid en de kwaliteit van de 

dienstverlening van de gemeente met betrekking tot de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen 

zoals jeugd- en participatiebeleid in het overleg met de betreffende ambtenaren en/of wethouders 

aan de orde te stellen. 

b. De Wmo-raad heeft de bevoegdheid advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het 

beleid en de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente betreffen voor zover het betrekking 

heeft op de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen zoals jeugd- en participatie beleid.   

c. De Wmo-raad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van haar taakstelling in 

voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid. 

 

2. Informatierecht 

a. De Wmo-raad wordt onder andere op de hoogte gebracht van de resultaten van 

klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages voor zover die betrekking 

hebben op deze verordening en op de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen zoals jeugd- en 

participatie beleid.  

b. De Wmo-raad krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die het voor de uitoefening van 

haar taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij enig 

wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. 

c. De Wmo-raad krijgt structureel informatie over beleidsontwikkelingen en evaluatiemomenten 

van de gemeente op het gebied van de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen zoals jeugd- en 

participatie beleid.   

 

3. Adviesrecht 

a. De Wmo-raad wordt bij de ontwikkeling van het integrale beleid met betrekking tot de Wmo 

2015, Participatiewet en Jeugdwet betrokken. 

b. De gemeente stelt de Wmo-raad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen 

over het beleid en evaluatie met betrekking tot het (integrale) beleid, dat er een daadwerkelijke 

invloed mogelijk is op de besluitvorming. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies 

binnen vier weken uitgebracht. 

c. Onderwerpen die behandeld zijn in de Wmo-raad worden niet meer ter advisering voorgelegd 

aan andere adviesorganen. 

d. Alle adviezen, informatieverzoeken en verbetervoorstellen die door de Wmo-raad schriftelijk zijn 

verstrekt, worden door het college beoordeeld. De gemeente verzorgt binnen vier weken een 

schriftelijke, gemotiveerde, reactie. 

 

Artikel 4. Samenstelling en benoeming 

1. De Wmo-raad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze personen 

een binding hebben met de doelgroepen binnen het sociaal domein. 

2. De Wmo-raad bestaat uit: 

a. Naast de onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris, maximaal 5 leden met betrokkenheid 

bij het sociale domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet). Het minimum aantal leden voor een in 

functie zijnde Wmo-raad Sociaal Domein bedraagt  vier, inclusief de voorzitter. 

b. De leden van de Wmo-raad worden benoemd door het college. 

3. De verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Wmo-raad dient een redelijke afspiegeling te 

zijn van het sociale domein. 

4. De vertegenwoordigers van de Wmo-raad zijn inwoners van de gemeente Bloemendaal.  
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6. De zittingsperiode voor leden van de Wmo-raad bedraagt maximaal vier jaar. Een herbenoeming 

na deze periode met één termijn van maximaal vier jaar is mogelijk. 

6. Bij tussentijds aftreden van een lid, voorziet de Wmo-raad in de voordracht van een opvolger. 

7. Bij ernstig disfunctioneren van een of meer leden van de Wmo-raad kan door de meerderheid 

van de Wmo-raad het vertrouwen worden opgezegd. Indien overleg tussen de voorzitter en het 

desbetreffende lid onvoldoende resultaten heeft opgeleverd, kan de Wmo-raad het college 

verzoeken te beslissen. In het geval dit het disfunctioneren van de voorzitter betreft, geldt dat 

tenminste 2/3 meerderheid van de Wmo-raad het college kan verzoeken te beslissen. 

8. De Wmo-raad nodigt standaard de contactambtenaar uit en kan indien noodzakelijk 

beleidsambtenaren die verantwoordelijk zijn voor (deel)terreinen binnen het sociale domein 

uitnodigen in de vergadering. De beleidsambtenaren zijn geen lid van de Wmo-raad en hebben 

geen stemrecht. 

 

Artikel 5. De onafhankelijke voorzitter, de secretaris en de vicevoorzitter  

1. De vergaderingen van de Wmo-raad worden voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter.  

2. De voorzitter wordt op persoonlijke titel benoemd door het college  

3. De Wmo-raad kiest uit haar midden een secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter. 

 

Artikel 6. Het faciliteren van de Wmo-raad 

1. Het College B&W stelt aan de Wmo-raad Sociaal Domein een budget beschikbaar ten behoeve 

van secretariële ondersteuning, administratie, voorlichting, documentatie, PR, bijeenkomsten, 

deskundigheidsbevordering van de leden van de Wmo-raad Sociaal Domein en het opstellen van 

een jaarverslag, mits dit budget is opgenomen in de gemeentebegroting als deel van het budget 

Wmo-raad Sociaal Domein. 

2. Voor de aanwezigheid bij de reguliere vergaderingen van de Wmo-raad Sociaal Domein, hebben 

de leden, inclusief de voorzitter, recht op een presentiegeldvergoeding, waarin een 

onkostenvergoeding is begrepen. De omvang van deze vergoeding wordt door het College B&W 

bepaald en in de begroting opgenomen als deel van het budget Wmo-raad Sociaal Domein. 

3. Ten behoeve van de secretariële ondersteuning  wordt een  ambtelijk secretaris aan de Wmo-

raad ter beschikking gesteld. De kosten van de ambtelijk secretaris wordt ten laste gebracht van 

het jaarlijkse budget. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht. 

 

Artikel 7. De vergaderingen 

1. De vergaderingen van de Wmo-raad vinden (afhankelijk van het moment waarin de 

beleidscyclus van vier jaren verkeert) minimaal zes maal per jaar plaats, of zoveel vaker als 

tenminste vier leden dat nodig vinden. 

2. De voorzitter stelt in overleg met de ambtelijk secretaris en de contactambtenaar de agenda 

samen voor de vergadering. Ieder lid heeft het recht om via de ambtelijk secretaris onderwerpen 

aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld. 

3. De Wmo-raad heeft de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een agendapunt van 

de vergadering. 

4. Alle leden van de Wmo-raad zijn stemgerechtigd. Alle besluiten worden met meerderheid van 

stemmen genomen. 

5. De vergaderingen van de Wmo-raad zijn openbaar. De stukken voor de vergadering zijn in 

principe vijf dagen voorafgaand aan de vergadering voor derden beschikbaar. De agenda wordt 

gepubliceerd.  

6. De Wmo-raad kan besluiten onderwerpen op de agenda besloten te behandelen als het de 

behandeling van vertrouwelijke of privacygevoelige zaken betreft. 

7. Naast de reguliere vergaderingen vindt er structureel (frequentie wordt in onderling overleg 

vastgesteld) overleg plaats tussen een delegatie van de Wmo-raad en één of meer betrokken 

wethouders van de gemeente Bloemendaal. 
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Artikel 8. De verslaglegging 

Jaarlijks brengt de ambtelijk secretaris namens de Wmo-raad voor 1 april verslag uit aan het 

college van de activiteiten en de bevindingen over het voorafgaande jaar. Daarbij wordt in een 

financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare budget. 

 

Artikel 9. Geschillen 

Het college beslist (gehoord hebbende de Wmo-raad) over de geschillen die voortkomen uit deze 

verordening. 

 

Artikel 10. Slotbepalingen 

1. Communicatie 

a. Het college maakt het bestaan van de Wmo-raad algemeen bekend. 

b. Het college draagt zorg voor de bekendmaking van deze verordening. 

2. Evaluatie 

a. De Wmo-raad evalueert jaarlijks met het college het functioneren van het onderling overleg. 

b. Indien er op basis van deze evaluatie reden is om de verordening aan te passen, wordt hiertoe 

via de Wmo-raad en het college een voorstel ingediend bij de gemeenteraad. 

 

Artikel 11. Inwerkingtreding nieuwe verordening en intrekking oude verordening 

1. De Verordening WMO-raad gemeente Bloemendaal 2009 wordt ingetrokken met ingang van het 

in het tweede lid bedoelde tijdstip. 

2. De Verordening Wmo-raad Sociaal Domein, Bloemendaal 2016 treedt in werking op de 

eerstvolgende dag na die van publicatie. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 22 december 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
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Voorgesteld besluit 

 
Burgemeester en wethouder stellen ter regeling van de participatie van inwoners in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO 2015) aan de gemeenteraad voor de Verordening WMO-raad 
Sociaal Domein Bloemendaal 2016 vast te stellen. 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) schrijft voor dat gemeenten hun inwoners informeren en 

betrekken bij de beleids- en besluitvorming betreffende de WMO en dit vastleggen in een verordening.  In 

2009 is de Wmo-raad Bloemendaal opgericht en de verordening vastgesteld. Met de decentralisaties van de 

sociale taak van het Rijk naar gemeenten per 1 januari 2015 is er sprake van een sociaal domein. Tot het 

sociaal domein worden gerekend de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet.  

 
Het brede sociale domein is aanleiding om opnieuw te kijken naar de positie van inwoners bij het 

voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid binnen het sociale domein.  De verordening Wmo-raad 

Sociaal Domein Bloemendaal 2016 geeft de bestaande Wmo-raad daarvoor een structuur. 

 

Het doel is burgerparticipatie binnen het sociaal domein vorm te geven door vanuit de bestaande lokale 

structuren toe te werken naar een participatiestructuur die past bij de lokale gevolgen van de drie 

decentralisaties.   

 
Politieke keuzeruimte 
 
De gemeenteraad dient in een verordening regels vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop 

personen of hun vertegenwoordigers die een beroep doen op de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 

2015 bij de gemeentelijke uitvoering van deze wetten betrokken worden.  

 
Gedachtegang 
 
In de verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016 wordt de verbinding gelegd tussen de drie 

domeinen Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet. De Wmo-raad adviseert op grond van deze verordening 

gevraagd en ongevraagd over voorgenomen beleid op het gebied van de Wmo 2015 en over onderwerpen 

op het terrein van het participatiebeleid en jeugdbeleid die raakvlakken hebben met de Wmo 2015. Om tot 

een goede advisering te komen zoekt de Wmo-raad Bloemendaal samenwerking met de bestaande 

cliëntenraden op het gebied van de Participatie- en Jeugdwet. De cliëntenparticipatie in Bloemendaal is voor 

de drie beleidsonderwerpen historisch gegroeid en op drie verschillende manieren vormgegeven. 

 
Overwegingen van het college 
 
Als gevolg van de drie transities en de beoogde transformatie is de organisatie van het sociaal domein zowel 

in de regio als lokaal volop in beweging. Het is daarom niet het goede moment om de Wmo-raad 

Bloemendaal om te vormen tot een adviesraad voor het gehele sociaal domein in Bloemendaal. Het is wel 

van belang de samenhang tussen drie beleidsvelden te zoeken.   

 
Middelen 
 
Het budget van de Wmo-raad is een structurele post op de begroting. 
 
Participatie 
 
De verordening is in nauw overleg tussen Wmo-raad en gemeenten opgesteld. De Wmo-raad Bloemendaal 

bestaat uit diverse (ex)cliënten en cliëntvertegenwoordigers die gezamenlijk de brede Wmo-doelgroep 

bestrijken. 
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Communicatie 

 

De vaststelling van de Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016 wordt bekend gemaakt in 

het weekblad en gepubliceerd op de gemeentewebsite en in het Gemeenteblad.  

 
 

Samenwerking (Heemstede) 

 
De huidige Wmo-raad Bloemendaal en klankbordgroep Wmo Heemstede werken samen doordat gemeenten 

op regionaal niveau in het sociaal domein samenwerken en beleid formuleren. Het cliëntenperspectief voor 

het onderwerp ‘werk en inkomen’ (Participatiewet) is geregeld in de cliëntenraad van de drie gemeenten 
(Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemstede) van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 

Zaken (IASZ). 

 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Na vaststelling van de Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016 heeft de bestaande 

Wmo-raad een structuur om samenwerking te organiseren met de bestaande cliëntenraden binnen de 

IASZ en het CJG. Het advies is om de verordening na een jaar te evalueren vanuit het perspectief van 

groei richting een participatiestructuur die past bij de lokale gevolgen van de drie decentralisaties.   

 
Bijlagen 

 
Verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016: 2016040842. 
 
Achterliggende documenten 

 
Raadsvoorstel Verordening Wmo-raad 2009: 2009026126 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 22 december 2016 kan worden geagendeerd. De advisering van de commissie over 
dit voorstel is als volgt: Liberaal Bloemendaal, PvdA, VVD, CDA, D66 en Groenlinks 
adviseren positief en hamerpunt, Hart voor Bloemendaal wil het voorstel bespreken in de 
raad. 
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