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inzake Wmo Raad

Geachte leden en duoburgerleden,
Op 4 december 2015 heeft de griffie het college van burgemeester en wethouders gevraagd om de brief van stichting
OOBOZ inzake instelling Wmo raad verder te behandelen en advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Hierbij treft u
onze reactie aan.
Op 2 december 2015 heeft het OOBOZ een brief gestuurd gericht aan de Raad van de gemeente Bergen op Zoom
waarin een aantal argumenten worden aangedragen voor het oprichten van een Wmo raad in Bergen op Zoom. In de
brief stelt het OOBOZ de vraag of Bergen op Zoom ook een Wmo raad moet instellen. Zoals u weet heeft de gemeente
Bergen op Zoom met betrekking tot burgerparticipatie gekozen vooreen burgerpanel. Naast het burgerpanel wordt er
ook tijdens diverse overleggen informatie opgehaald bij verschillende partijen zoals aanbieders, belangenorganisaties en
inwoners. Zo vinden er bijvoorbeeld overlegtafels plaats met de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning en
begeleiding, voert de GGD West-Brabant de toezichthoudende functie voor de Brabantse Wal gemeenten uit en neemt
de gemeente deel aan de netwerken Regionaal Platform Dementieondersteuning en Vroegsignalering Kwetsbare
Ouderen. De Wmo-adviseurs van de gemeente leggen daarnaast ook huisbezoeken af bij de cliënten. Tot slot staat het
iedere inwoner, al dan niet georganiseerd, vrij om ongevraagd te rapporteren aan het College.
Naar aanleiding van de brief wordt het OOBOZ door het College uitgenodigd voor een gesprek waarin met elkaar
gesproken wordt over de verwachtingen en visie van het OOBOZ met betrekking tot advisering van het College. Een
kopie van deze brief wordt verzonden aan het OOBOZ.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Dhr. S.P.M. Verstraten, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
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