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COMMISSIE SAMEN LEVEN        AGENDAPUNT 7 
 
 
Verzoek voor de commissievergadering van: 7 februari 2013 
 
Verzoek van:  A. van Houwelingen, W. Onderdelinden, H. Koppes 

en C. Louter 
 
 
NAAM EN ONDERWERP: WMO-PARTICIPATIE/WMO-ADVIESRAAD/WIJZERPLAATS 
  
 
Aanleiding: aanleiding is de aangeboden raadsinformatiebrief van het college d.d. 31 augustus 2012 
inzake de WMO benchmark 2011 (aangeboden aan de commissie Samen leven van 20 september 
2012) het (niet meer) bijeenkomen van de WMO-adviesraad en de samenstelling van de Wijzerplaats 
 
 
Omschrijving: 
Deze gespreksnotitie betreft de wijze waarop de informatieverstrekking plaatsvindt richting o.a. de 
raad.  Op dit moment maken wij ons zorgen over de participatie op het gebied van de Wmo vanwege 
het volgende: 
 
a. De WMO-adviesraad heeft voor het laatst vergaderd op 8 mei 2012. 
 
b. De Gehandicapten Raad Ridderkerk (GRR) heeft laten weten dat zij sinds 1 januari 2012 geen 
adviescommissie Beleidsplatform Gehandicaptenraad Ridderkerk meer heeft. 
 
c. De GRR heeft aangegeven dat hij geen adviesstukken meer ontvangt. 
 
d. De jaarlijkse Wmo-conferentie heeft niet plaatsgevonden. 
 
e. Ons bereiken signalen dat er sprake is van gebrouilleerde verhoudingen binnen de WMO-
adviesraad en daardoor met het college. 
 
 
Doel bespreking/beraad: 
Focus op de participatie, knelpunten “blootleggen”/benoemen en bespreken.  
 
Naar aanleiding van het bovengenoemde, wensen onderstaande fracties de volgende vragen aan de 
wethouder te stellen: 
 
1) Wat is de reden dat de WMO- adviesraad sinds 8 mei 2012 niet meer vergaderd heeft? 
Immers, het betrekken van burgers en instellingen bij het lokale WMO-beleid gebeurt o.a. met behulp 
van de WMO-adviesraad. 
 
2) Waarom ontvangt de GRR geen adviesstukken (meer)? 
 
3) In het coalitieakkoord 2010 – 2014 “Dienstbaar in vertrouwen” staat o.a. het volgende geschreven: 
“Voorlichting en informatie is onmisbaar, maar kan niet inspraak en participatie vervangen”. In het 
nieuwe coalitieakkoord staat “we stimuleren en faciliteren burgers om eigen ideeën en wensen te 
realiseren”.  Wat vindt de wethouder van de huidige inspraakmogelijkheden wat o.a. de Wmo betreft? 
 
4) Wat de burgerparticipatie betreft: welke knelpunten zijn er op dit moment en wat zijn de redenen 
daarvoor? 
 
5) Welke stappen zijn, volgens de wethouder, nodig om de participatie te optimaliseren gezien het 
belang van meedenken, meepraten en meedoen van de burgers van Ridderkerk?   
 
6) Wat is de reden dat de jaarlijkse Wmo-conferentie nu wordt gezien als actiepunt door het college? 
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7) Wijzerplaats: geluiden bereiken ons als “bolwerk van de bureaucratie, te lange behandeltermijnen 
en onvoldoende krachten t.a.v. zorg en welzijn”.  
 
8) Wijzerplaats: idem dat “keukentafelgesprekken” gevoerd zouden worden vanuit een houding te 
maken te hebben met “een potentiële misbruiker”.  
 
9) Wmo: idem dat consulenten onvoldoende affiniteit en deskundigheid zouden hebben en teveel 
toegerust zouden zijn om alleen de rigide regels toe te passen. 
 
  
De raadsleden A. van Houwelingen, W.P. Onderdelinden, H. Koppes en C. Louter 


