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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij van 10 oktober 2017 is naar aanleiding van een vraag van
het CDA toegezegd u te informeren over de voortgang van de gesprekken met OOBOZ met betrekking tot een Wmoplatform. Graag informeren wij u hierover als volgt.
Er zijn verschillende overleggen geweest met OOBOZ over het oprichten van een Wmo-platform. De gemeente staat
positief tegenover het initiatief van OOBOZ voor het oprichten van een Wmo-platform en ziet dit als een burgerinitiatief.
Het uitgangspunt is dat het geen traditionele Wmo-raad wordt maar een belangrijke gesprekspartner van de gemeente
voor input vanuit de samenleving op het gebied van de Wmo. OOBOZ is ook op de hoogte gesteld van het onderzoek
naar het instellen van een adviesraad sociaal domein. Hier hebben wij u bij brief van 18 oktober 2017 over geïnformeerd
(briefkenmerk U17-015181). Dit neemt niet weg dat de gemeente het waardevol en wenselijk acht dat OOBOZ nu al zo
snel mogelijk start met een Wmo-platform.
OOBOZ heeft aangegeven in november een eerste bijeenkomst te organiseren met verschillende partijen en
vertegenwoordigers van de Wmo om te praten over de rol en taken van een Wmo-platform. Het idee is dat deze groep
een aantal keer per jaar als Wmo-platform bij elkaar kan komen. De gemeente zal daarvoor ook worden uitgenodigd en
kan naargelang de geagendeerde onderwerpen of vragen aansluiten. Overigens sluit de gemeente standaard aan bij de
bestuursvergaderingen van OOBOZ. OOBOZ koppelt de opbrengst van de bijeenkomst terug aan de gemeente. Op
basis van de uitkomst van de bijeenkomst wordt gekeken wat de vervolgstappen zijn voor een Wmo-platform.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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