WMO Clientenraad Gemeente Midden-Delfland

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 14 april 2014
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: gevraagd advies Convenant Adviesraad Sociaal Domein gemeente Midden-Delfland

Geacht College,

Met belangstelling heeft de WMO-Cliëntenraad kennis genomen van het Convenant Adviesraad
Sociaal Domein.
Omdat dit Convenant nu een door u vastgestelde versie betreft, vertaalt de WMO-Cliëntenraad uw
adviesaanvraag in het beantwoorden van de volgende vraag: “Is het door u vastgestelde convenant
acceptabel voor de WMO-Cliëntenraad om tot ondertekening over te gaan?”
Na ampel beraad is de WMO-Cliëntenraad tot de conclusie gekomen, dat dit vooralsnog niet het geval
is.
Dit standpunt kan als volgt worden toegelicht.
a. Maximale termijn voorzitter en secretaris.
Alhoewel de WMO-Cliëntenraad wel ingebracht heeft, dat voorzitter en secretaris in tegenstelling tot
de leden tweemaal herbenoemd moeten kunnen worden onder andere in verband met continuïteit,
kan de WMO-Cliëntenraad zich nu vinden in de overwegingen, die u ter zake in uw brief dd. 4 maart
2014 heeft aangegeven.
b. Periodiek overleg wethouder(s) met voorzitter en secretaris van de Adviesraad Sociaal
Domein(artikel 6 laatste regel).
De WMO-Cliëntenraad hecht eraan, dat er aan dit overleg ook een door de Adviesraad Sociaal Domein
afgevaardigd lid deelneemt. Deze eerder ingebrachte wens gebaseerd op positieve ervaringen in de
bestaande praktijk van dit overleg is door u niet gehonoreerd in het vastgestelde convenant.
e

c. Aanstellen nieuwe leden(artikel 8, 2 alinea)
De door u voorgestelde procedure hoort naar de mening van de WMO-Cliëntenraad meer thuis in een
verordening dan in een convenant.
Zo lang u echter opteert voor het instellen van een Adviesraad Sociaal Domein op basis van een
convenant, is naar de mening van de WMO-Cliëntenraad de raadplegingsprocedure zoals in het
lopende convenant bij het aanstellen van nieuwe leden meer op zijn plaats. Daardoor wordt meer
recht gedaan aan de onafhankelijkheid van het adviesorgaan en aan het vermogen van dit
adviesorgaan om zelfstandig leden met relevante expertise en ervaring te werven.
De raadplegingsprocedure heeft vanaf november 2007 nimmer geleid tot het afwijzen door uw College
van een voorgesteld kandidaat-lid voor de WMO-Cliëntenraad. Zelfs niet in de laatste wervingsronde,
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waarin naar nieuwe leden werd gezocht voor de nieuwe hoofddomeinen zoals verwoord in artikel 1
van het nieuwe convenant. Met de benoeming van de voorgestelde kandidaat is destijds met
appreciatie ingestemd, zij het mondeling.
De WMO-Cliëntenraad is er zich overigens van bewust, dat het aantrekken van nieuwe leden met een
evenwichtige spreiding over alle hierboven bedoelde hoofddomeinen geen eenvoudige opgave is.
De WMO-Cliëntenraad heeft zich daarom vooruitlopend op de overgang naar de Adviesraad Sociaal
Domein al breed georiënteerd op de nieuwe hoofddomeinen en als gevolg daarvan ook het profiel
voor het werven van nieuwe leden daarop aangepast.
Welke geschikte personen uit de nieuwe doelgroepen in het Sociale Domein, die nu naar de gemeente
overkomen, geïnteresseerd zullen zijn in het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein en zich
daadwerkelijk zullen aanmelden voor een toekomstige sollicitatieprocedure, dient zowel door deze
nieuwe adviesraad als door de gemeente te worden afgewacht.
Advies:
- voeg in artikel 6 van het convenant in de laatste zin toe, dat er ook een afgevaardigd lid van de
adviesraad aan het overleg zal deelnemen.
- heroverweeg in artikel 8 de benoeming van nieuwe leden door uw College en het aanwijzen van een
gemeentelijk vertegenwoordiger in de sollicitatiecommissie en neem daarvoor in de plaats de
raadplegingsprocedure zoals weergegeven in het lopende convenant weer op.
Over dit advies is de WMO-Cliëntenraad beschikbaar voor nader overleg.
Met bijzondere belangstelling ziet de WMO-Cliëntenraad uw reactie spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de WMO-Cliëntenraad Midden-Delfland

C.J.Harteveld
Voorzitter
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