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1. Voorstel 
Het college wordt voorgesteld: 

• Burgerparticipatie volgens model 1 vorm te geven, waarbij op termijn doorgegroeid wordt 
naar de modellen 2 en 3; 

• Het overleg met de uitvoerende organisaties themagericht te organiseren, waarbij per 
thema de deelnemers worden benoemd; 

• In te stemmen met het communicatieplan; 
• De structurele lasten ad. € 2.400 voor 2006 e.v. ten laste te brengen van het budget 

‘Burgerparticipatie’; 
• Ter afdoening van de motie Unaniem ontvangt de Cie. WDM een afschrift van dit besluit 

‘ter informatie’. 
 
2. Aanleiding 
Per 1 januari 2007 wordt de WMO geïntroduceerd. Meedoen is daarbij het devies. Jong, oud, 
gehandicapt of niet-gehandicapt moet (kunnen) participeren in de samenleving. In de 
voorbereidingen op de invoering van de WMO – en daarmee stopt het niet – moeten we zoeken 
naar een vorm waarbij alle partijen direct betrokken zijn bij de beleidsvorming, zonder dat er 
vertraging in het traject optreedt. Hierbij wordt het jaar 2006 als overgangsjaar aangemerkt. In dit 
advies wordt u de wijze voorgesteld waarop wij (groepen) burgers willen betrekken bij de 
ontwikkeling, uitvoering én monitoring van beleid. Daarnaast wordt ook ingegaan op de wijze van 
communicatie over de WMO en de daarbij behorende planning. 
 
3. Aspecten 
Burgerparticipatie  
Met de invoering van de WMO hebben gemeenten de opdracht om burgers te betrekken bij de 
vormgeving van het WMO-beleid. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘burgerparticipatie’. Het gaat 
hierbij om twee vormen van participatie: 

1. het betrekken van de burger of cliënt bij de vormgeving van beleid (conform Awb en 
wetsartikel 11 van de WMO); 

2. belangenbehartiging (conform wetsartikel 12 WMO) 
Beide vormen van participatie worden in dit voorstel bedoeld. 
 
Er blijken voor gemeenten vele mogelijkheden te zijn om vorm te geven aan zowel structurele als 
incidentele vormen van burgerparticipatie. In dit voorstel ligt het accent op de structurele vorm.  
 
Wie betrekken? 
In principe vallen alle burgers onder de doelgroep van de WMO; immers iedereen is een potentiële 
cliënt van de WMO. Voor de ‘doorsnee’ burger zal de WMO echter niet binnen de 
belangstellingssfeer liggen. Daarom zet het meer zoden aan de dijk om (groepen) mensen te 
benaderen die er duidelijk (al) wel mee te maken hebben. Hierbij wordt aan de volgende groepen 
gedacht: 

• Ouderen 
• Gehandicapten (lichamelijk en/of 

verstandelijk) 
• Chronische zieken 

• Mantelzorgers 
• Vrijwilligers  
• Uitkeringsgerechtigden (bijstand, 

wao) en minima 
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• Gezinnen met een gehandicapt kind 
• Kinderen met een gehandicapte 

ouder(s) of Partners van een 
gehandicapte 

• Psychiatrische patiënten 

• Dak- en thuislozen 
• Verslaafden  
•  (zorgwekkende) Zorgmijders 

Een aantal van deze groepen zijn al gesprekspartner van de gemeente. Het Beleidsplatform 
Ouderen (met vertegenwoordigers van de ouderen), de Gehandicaptenraad(GRR), het 
Beleidsplatform Vrijwilligers (BPV), het Klantenplatform Sociale Dienst, het Interkerkelijk Diakonaal 
Beraad (IDB). Waarbij het BPO en de Gehandicaptenraad ook al actief betrokken zijn bij de 
beleidsadvisering over de WMO. Géén van deze groepen heeft het totale WMO-terrein onder haar 
aandacht. Indien wij deze groepen zouden samenvoegen én uitbreiden met groepen die nu nog 
niet vertegenwoordigd zijn, zou er een overleg ontstaan met meer dan 50 organisaties. Hieronder 
worden de mogelijke vormen en de reactie daarop van onze gesprekspartners weergegeven. 
 
Voor een werkbare situatie kunnen we kiezen uit  twee mogelijkheden: 

1. Een breed platform bestaande uit een samenvoeging van de bestaande platforms, 
uitgezonderd de uitvoerende organisaties en uitgebreid met een vertegenwoordiging uit 
nog niet betrokken belangengroepen.  

2. Een breed platform met vertegenwoordigers van de doelgroepen. 
Op termijn is nog een derde optie mogelijk: 

3. een breed platform op regionaal (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) niveau. 
 
Schema1. Modellen 

 
 
Model 1: 
In model 1 nemen (vertegenwoordigers van) de Gehandicaptenraad, het Klantenplatform SDV, de 
Ouderenbonden en leden van het IDB, Platform Vrijwilligers etc. plaats. Maximaal bestaat deze 
groep uit alle leden van de Gehandicaptenraad, het Klantenplatform SDV, de vertegenwoordigers 
van de Ouderenbonden uit het BPO en één vertegenwoordiger van het IDB, Vrijwilligersplatform en 
Basisberaad, ± 18 deelnemers. Voorgesteld wordt om het aan de Gehandicaptenraad etc. zelf over 
te laten of zij als gehele raad deelnemen aan het platform of dat zij zich door een aantal leden laten 

Model 2. 
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vertegenwoordigen in het platform. Voorwaarde voor model 1 is ook de benoeming van een 
onafhankelijk voorzitter, 
 
Voor wat betreft de voorzitter wordt geadviseerd om voor zowel de vaststelling van het profiel als 
de sollicitatieprocedure een commissie vast te stellen, die in ieder geval bestaat uit 
vertegenwoordigers van de genoemde adviesorganen. 
 
Model 2: 
In model 2 hebben – op voordracht van of vertegenwoordigers van  – de Gehandicaptenraad, het 
Klantenplatform SDV, de Ouderenbonden en overige platforms of nog niet georganiseerde 
groepen, maximaal 8 – 12 mensen zitting. Om het model werkbaar te houden, adviseert zowel het 
BPO als de Gehandicaptenraad om vanuit alle adviserende platforms en/of organisaties maximaal 
één afgevaardigde zitting te laten hebben. 
 
Model 3: 
Het brede overleg op regionaal niveau kan pas vorm krijgen, als ook de samenwerking tussen de 
drie genoemde gemeenten ‘geformaliseerd’ is. Met de ontwikkelingen rondom de sociale dienst en 
de samenwerking die daarbij ook op het terrein van de WMO vorm krijgt, komen de realisatie van 
dit model wel dichterbij. De Gehandicaptenraad en het BPO gaven hierbij wel aan, dat er 
nadrukkelijk ruimte moet blijven voor de eigen beleidsvrijheid van de individuele gemeenteraden. 
 
Voorgesteld wordt om uit te gaan van een groeimodel, waarbij gestart wordt met model 1. Indien uit 
de evaluatie na één jaar blijkt dat model 1 ‘werkbaar’ is, kan ook besloten worden af te zien van 
een doorgroeien naar de modellen 2 en 3. Deze werkwijze heeft ook de voorkeur van de partners. 
 
Bevoegdheden platform 
Het WMO-cliëntenplatform zal bevoegd zijn om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het 
door de gemeente te voeren of gevoerde beleid. Bij beslissingen over nieuw beleid of wijzigingen 
van bestaand beleid wordt het platform in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. De 
werkwijze (huishoudelijk reglement) dient het platform zelf vast te stellen. Voor overige 
voorwaarden wordt aangesloten bij de afspraken zoals gemaakt met het BPO (Convenant BPO, 
kenmerk: SPO/ 2005/ 7601). De taken en bevoegdheden van het platform zullen in een 
verordening of convenant worden vastgelegd.  
 
Overleg met uitvoerende organisaties 
Betekenen deze modellen dat uitvoerende organisaties (thuiszorginstellingen, welzijnsorganisaties 
etc.) geen adviserende stem meer hebben? Nee! Uitvoerende organisaties zijn immers experts op 
het terrein van de ‘vraagkant’ , kennen prognoses etc. etc. Naast de bovengenoemde modellen 
waarin nadrukkelijk de burgerparticipatie centraal staat, is het ook nodig overleg te voeren met de 
uitvoerende organisaties. Dit overleg is er al voor het terrein ‘Ouderen’, te weten het BPO. Maar is 
er nog niet voor een groot aantal andere terreinen. Voor dit overleg geldt dat het niet mogelijk én 
zinvol is om alle organisaties aan tafel te zetten. Voorgesteld wordt een themagericht overleg te 
organiseren en per thema de betreffende deelnemers te benoemen. Hierbij wordt bij voorkeur 
aangesloten op het voorstel: ‘Een nieuwe kijk op participatie, zorg en welzijn in de Gemeente 
Ridderkerk’ .Dit voorstel is in ontwikkeling en zal separaat aan u worden voorgelegd. 
 
Relatie motie Unaniem (Kenmerk:2005-65) 
Met bovengenoemde voorstellen wordt voldaan aan de strekking van de motie Unaniem 
betreffende het betrekken van burgers én uitvoerende organisaties bij de ontwikkeling, invoering en 
monitoring van het WMO-beleid. Voorgesteld wordt dit pre-advies ‘ter informatie’ aan de 
gemeenteraad toe te zenden. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 



Tijdpad  
Het jaar 2006 wordt gezien als een overgangsjaar. Het moet mogelijk zijn om in een dergelijk korte 
periode op een goede wijze een WMO-cliëntenplatform en een themagericht overleg met 
uitvoerende organisaties te organiseren. Voor planning: zie bijlage 1. 
 
Dit pre-advies is ‘ter advisering’ voorgelegd aan de Gehandicaptenraad, het BPO en het 
Klantenplatform Sociale Dienst. De opmerkingen van deze adviesorganen zijn allen verwerkt in dit 
advies. Zij delen dit advies. 
 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
 
Communicatie 
Naast het uitnodigen tot participren door de doelgroepen, blijft de gemeente ook een taak houden 
in het informeren van individuele burgers, organisaties etc. Per doelgroep heeft dit verschillende 
redenen. Het draagvlak voor en het functioneren van de WMO zal o.a. afhankelijk zijn van de 
externe beeldvorming over de WMO. De introductie van de WMO en de inrichting van de 
communicatie vragen daarom bijzondere aandacht. 
 
In schema 2. worden de doelgroepen geschetst waar de communicatie over de WMO zich op richt. 
 

 
Voor de communicatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de implementatieperiode en de 
periode daarna. 
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Om de WMO goed neer te zetten wordt een publiekscampagne gehouden in de periode rond de 
introductie van de wet. Daarbij wordt aangesloten op de landelijke activiteiten. Een deel van de 
voorlichting wordt verzorgd door het Ministerie van VWS. Hierbij ligt het accent op algemene 
informatie over de WMO en de wijzigingen die persoonlijke gevolgen voor burgers kunnen hebben. 
De gemeentelijke voorlichtring zal zich richten op de inhoud van het gemeentelijke beleid en de 
organisatie van de activiteiten. 
 
2. Cliëntenvoorlichting 
De publiekscampagne richt zich op het grote publiek. De huidige cliënten, zoals WVG-cliënten, 
zullen persoonlijk benaderd worden met voorlichtingsmateriaal en een voorlichtingsbijeenkomst in 
het najaar van 2006. Deze voorlichting zal in overleg met de uitvoerende organisaties plaatsvinden. 
 
3. Intermediairs 
Intermediairs zoals huisartsen, zorgaanbieders en ouderenadviseurs vervullen een bepalende rol 
in de externe beeldvorming. Zij moeten precies weten ‘hoe’ de WMO gaat functioneren. Voor de 
intermediairs zal een introductieprogramma ontwikkeld worden met bijeenkomsten, materiaal en 
interactieve communicatie. Voor dit deel van het programma geldt dat nadrukkelijk aansluiting 
wordt gezocht bij de introductie van het Breed Loket, dat per 1 juli 2006 gepland staat.  
 
Communicatie tijdens uitvoering 
1. Voorlichting 
Voorlichting is niet alleen een taak, het is ook een product van de WMO. Het betreft namelijk één 
van de prestatievelden van de WMO. Voorlichting wordt op de volgende wijze vormgegeven: 
a. Het Breed (WMO) Loket; separaat traject 
b. WMO-materiaal 
Er wordt WMO-voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.  
c. Bijeenkomsten 
Pro-actief en op verzoek van instellingen of belangenbehartigers worden bijeenkomsten 
georganiseerd waar mondeling uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: bezoek aan soozen en activiteitenmiddagen. 
d. Lokale omroep 
Met een voorlichtingsprogramma zullen actuele onderwerpen onder de aandacht van de mensen 
worden gebracht. 
 
Voor planning: zie bijlage 2 
 
 
Financiën 
In het kader van de discussie rondom het Beleidsplatform Ouderen en de facilitering van dergelijke 
overlegorganen heeft er een herwaardering van de subsidievoorwaarden voor overlegorganen 
plaatsgevonden. Samengevat: 
• Een gemeentelijk overlegorgaan is vrij om zijn activiteiten te organiseren op de wijze waarop 

hem dat goeddunkt; 
• Het college ondersteunt het gemeentelijk overlegorgaan bij zijn (in de verordening of 

convenant benoemde) taak: 
- hetzij door het ter beschikking stellen van vergaderfaciliteiten, inclusief secretariële 

ondersteuning en postverzending; 
- hetzij door een financiële vergoeding ter hoogte van € 2.400 per jaar, op basis van 6 reguliere 

bijeenkomsten per jaar. Indien extra bijeenkomsten noodzakelijk zijn op verzoek van het 
college, neemt dit bedrag evenredig toe; 



- indien het voor de totstandkoming van een advies noodzakelijk is, kan het gemeentelijk 
overlegorgaan een beroep doen op het budget ‘wet voorzieningen gehandicapten, subsidies’1 

 
De genoemde financiële vergoeding is een paragraaf in het convenant tussen het Beleidsplatform 
Ouderen en het college. De vergoeding is gebaseerd op 6 reguliere bijeenkomsten van het 
Beleidsplatform Ouderen per jaar en de daarbij behorende activiteiten.  
 
De structurele lasten voor 2006 zullen dus – indien het tijdspad wordt gehandhaafd – nihil zijn en 
maximaal (6/12 * 2.400) € 1.200 bedragen. De structurele lasten worden voor 2006 e.v. ten laste 
gebracht van het budget ‘Burgerparticipatie’ (= nieuw beleid begroting 2006 – 2009).  
 
Communicatie n.a.v. dit besluit 
Ter afdoening van de motie Unaniem ontvangt de Cie. WDM een afschrift van dit besluit ‘ter 
informatie’. 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
Programma WMO 
 
 
 
 
Loïs E. van Urk 
sr. beleidsmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Artikel 7 Convenant tussen college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Ridderkerk en het Beleidsplatform 
Ouderen Ridderkerk, 25 mei 2005. 



Bijlage 1. Planning Traject burgerparticipatie en themagerichtoverleg met 
uitvoerende organisaties 
Traject burgerparticipatie 
Wat Wanneer 
Organiseren bijeenkomst BPO, Gehandicaptenraad, Klantenplatform Sociale 
Dienst, Vrijwilligersplatform.  
Doel: voorleggen van dit document 
Resultaat: instemming met het document 

Voldaan, via 
verschillende 
bijeenkomsten 

Tijdens pfh-overleg bespreken document met Mevrouw Hermans 
Doel: informeren 
Resultaat: instemmen met voorgestelde werkwijze 

Week 10, februari 
2006 

B&W-besluit Dinsdag 7 maart 
Schriftelijk informeren gemeenteraad over resultaat overleg / motie Unaniem 
 

z.s.m. na 
collegebesluit 

Oprichten WMO-consumentenplatform: 
Aanschrijven overlegorganen en cliënten- en patiëntenorganisaties met als 
doel de voordracht van een vertegenwoordiger 

April 2006 

Beoordeling voordrachten April 2006 
Benoeming leden April 2006 
Organiseren bijeenkomst vertegenwoordigers BPO, Gehandicaptenraad en 
Klantenplatform 
Doel: ontwikkelen profiel voorzitter 

Mei 2006 

Benoeming voorzitter juni  2006 
Installatie Juli 2006 
Ontwikkeling en vaststelling verordening September 2006 
Vaststelling jaarplanning December 2006 
Evaluatie model (n.a.v. evaluatie besluitvorming over doorgroei naar model 2) December 2007 
 
Bijlage 2. Planning Communicatietraject 
Communicatietraject 
Wat Wanneer 
Publiciteitscampagne 
Hoe: aansluiten bij publiciteitscampagne min. VWS en Eén loket 
Doel: informeren publiek 

Planning VWS ?? 

Cliëntenvoorlichting (HHV) 
Hoe: in samenspraak met huidige leveranciers huishoudelijke hulp, via een 
brief aan alle cliënten + organisatie van voorlichtingsbijeenkomst of bezoek 
aan soozen en Wijkcentra 
Doel: informeren huidige cliënten AWBZ 
Zie: Project Overgangsmaatregel Huishoudelijke verzorging 

november 2006 

Cliëntenvoorlichting (individuele verstrekkingen) 
Hoe: in samenspraak met huidige leveranciers via een 
voorlichtingsbijeenkomst én de ontwikkeling van een nieuwsbrief 
Doel: informeren huidige cliënten 

november 2006 

Intermediairs 
Hoe: gerichte mailing aan alle intermediairs, in samenspraak met project Eén 
Loket 
Doel: informeren 

november 2006 

Ontwikkeling ‘naslagwerk’ of overzichtskaart 
Doel: informeren van intermediairs en cliënten, zodat zij weten waar, wat ‘te 
halen’ is. 

Na vaststelling 
verordening HHV 
(mei 2006)  

 


