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 Advies verordening Wmo Adviesraad Gemeente Woensdrecht 2014. 

  
Geacht College, 
  
De Wmo Adviesraad heeft de voorgestelde verordening doorgenomen en komt tot de 
volgende aanbevelingen en suggesties: 
  
1.     Verordening 
Pagina 1:  Aanpassen op basis van het actuele jaar 2014. 
Artikel 4 lid 1 Het college stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor het bijwonen  
  van de vergaderingen. 
Artikel 4 lid 2 De opleidingskosten vormen onderdeel van het jaarlijkse budget. 
Artikel 5 lid 3  Het bestuurlijk overleg met de wethouder wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de Wmo Adviesraad. 
Artikel 7 De zittingsperiode van een lid bedraagt vier jaren. Een lid is eenmaal 

voor een periode van vier jaar herkiesbaar. Bij uitzondering is er 
dispensatie voor een langere periode. Een rooster van aftreden wordt 
door de Adviesraad opgesteld en meegedeeld aan het college. 

Artikel 8 lid 1 a  De vergoeding voor de voorzitter, secretaris en penningmeester 1 ½ 
maal de maandelijkse vergoeding voor een lid bedraagt; 

De notuliste ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 150,--  voor het 
bijhouden van onze Wmo Adviesraad website. 

Artikel 14 lid 2 Wijzigen in Verordening Wmo Adviesraad gemeente Woensdrecht  
  2014. 
Artikel 14 lid 3 Wijzigen in treedt in werking de 8

e
 dag na bekendmaking onder  

  gelijktijdig intrekking van de WMO verordening Wmo Adviesraad 
  Gemeente Woensdrecht 2011.  

  
2.     Algemene toelichting wettekst WMO en memorie van toelichting 
Artikel 8 lid 1  De presentiegelden en opleidingskosten worden jaarlijks 
  als budget betaalbaar gesteld aan de penningmeester 
  Van de Wmo Adviesraad. 
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Artikel 8 lid 2 Afrekening van het voorschot aan het college vindt jaarlijks plaats na 
overlegging van de eindafrekening door de penningmeester van de 
Wmo Adviesraad. De penningmeester dient daarbij gelijktijdig het 
benodigde budget in voor het daaropvolgende kalenderjaar. 

Artikel 9 lid 10 Toevoegen: internetsite Wmo Adviesraad 

Artikel 12 en 13 Wijzigen instellingenbesluit WMO verordening Gemeente 
Woensdrecht  2011. 

 
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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