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Verordening Wmo Adviesraad Gemeente Woensdrecht. 

 
 
Geacht college, 

 
De Wmo Adviesraad heeft de verordening uitvoerig doorgenomen. De voorgestelde 
verordening is een logische voortzetting van het beleid over de afgelopen 4 jaar en 
maakt dientengevolge onderdeel uit van de doorontwikkeling van de WMO. 
De Wmo Adviesraad heeft de volgende toevoegingen op de voorgestelde verordening: 
  
1. Inhoudelijk 
 
Pagina 2 hoofdstuk 2 artikel 1: Toevoegen evenals aanverwante onderwerpen zoals 
jeugd en participatiebeleid. 
 
Pagina 2 hoofdstuk 2 artikel 3 b: Toevoegen WMO beleid en uitvoering. 
 
Pagina 2 hoofdstuk 2 artikel 3 d: Toevoegen maar wel over de hiervoor gehanteerde 
procedures, regelingen en richtlijnen. 
 
Pagina 3 hoofdstuk 2 artikel 5: Toevoegen jeugd en participatiebeleid. 
 
Pagina 4 hoofdstuk 3 artikel 6.2: Toevoegen penningmeester. 
 
Pagina 5 hoofdstuk 4 artikel 8.5: Toevoegen de penningmeester. 
 
Pagina 5 hoofdstuk 4 artikel 8.6: Toevoegen de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester (het Dagelijks Bestuur) ontvangen per bijgewoonde vergadering een 
vergoeding van 1,5 maal van die voor een lid. Voor de secretarieel ondersteuner en de 
website beheerder geldt eenmalig een extra vergoeding van 150 euro per jaar.  
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Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de realiteit, dat de voorzitter, secretaris, 
penningmeester en de secretarieel ondersteuner/websitebeheerder een grotere 
inspanning leveren dan een gewoon lid. De presentiegelden worden halfjaarlijks vóór 1 
juli en vóór 31 december door de penningmeester van de Wmo Adviesraad betaalbaar 
gesteld. Voor de betaalbaarstelling is maatstaf gevend de ondertekening van de 
presentielijst  
 
Pagina 5 hoofdstuk 4 artikel 9 punt 2 jaarrekening en begroting artikel 8.4 en 8.6 
toevoegen. 
 
Pagina 5 hoofdstuk 4 artikel 10.1: Toevoegen jeugd en participatiewet. 
 
Pagina 6 hoofdstuk 6 artikel 15: Toevoegen artikel 15.4 met de tekst: Leden van de 
Wmo Adviesraad ondervinden op geen enkele wijze enig nadeel uit hoofde van de 
uitoefening van hun functie. Leden van de Wmo Adviesraad kunnen niet persoonlijk 
aansprakelijk worden gesteld. 
  
Pagina 6 hoofdstuk 6: Toevoegen artikel 16 geldigsheidsduur van de verordening 
2015. 
De verordening heeft een geldige looptijd die gelijk is aan de zittingsperiode van de 
Gemeenteraad. Indien er geen dringende redenen zijn om deze verordening te 
wijzigen in een nieuwe zittingsperiode van de raad, kunnen de bepalingen in deze 
verordening opnieuw door de nieuwe Gemeenteraad worden vastgesteld. 
 
In art 8 van de verordening wordt verwezen naar art 9 lid 2 waarbij geen vergoeding 
van toepassing is voor vergaderingen van werkgroepen. Dit moet zijn art. 10 lid 2. 
 
 
Met belangstelling zien wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Wmo Adviesraad 
 
 
 
 
C. de Weert 
voorzitter 
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