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Ankeveen, 20 januari 2014 

Onderwerp: Advies over de herziene versie van het document 
  “Visie (en uitgangspunten) Sociaal Domein” en het raadsvoorstel 
  “Toegang Sociaal Domein”. 

Geacht college, 

In deze brief wordt het advies van de WMO Raad Wijdemeren over de hierboven vermelde 
documenten verwoord. Voorafgaand daaraan schetsen wij het proces van de totstandkoming, zoals 
wij dat hebben ervaren. 

Proces van totstandkoming 

Op 18 november 2013 heeft de WMO Adviesraad advies uitgebracht over de toen voorliggende 
conceptstukken “Visie Sociaal Domein” en “Houtskoolschets Toegang tot het Sociaal Domein”. 

Op 20 december 2013 ontvingen wij een uitnodiging voor een bijeenkomst op 6 januari 2014 met 
adviesraden van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren met als bijlagen onder meer 
het aangepaste Visiedocument en een Raadvoorstel inzake de toegang tot het Sociale Domein. In de 
brief werd aangegeven dat de adviesraden tijdens de bijeenkomst van 6 januari 2014 mondeling 
advies konden uitbrengen. Een schriftelijke ronde werd niet nodig geacht, omdat de raden al een 
keer schriftelijk advies hadden kunnen uitbrengen. 

Tijdens de bijeenkomst van 6 januari 2014 hebben de adviesraden hun bezwaren tegen de gevolgde 
procedure ingebracht. Daarnaast hebben de adviesraden tijdens de genoemde bijeenkomst een 
goede inhoudelijke discussie kunnen voeren met wethouder Verkroost van Stichtse Vecht en met de 
projectleiding, een en ander op basis van een presentatie van mevrouw mr. W. Heeg. 

Op 10 januari 2014 zijn door het projectteam nieuwe concepten van het Visiedocument en het 
Raadvoorstel Toegang Sociaal Domein opgeleverd. Tot ons genoegen hebben wij vastgesteld, dat al 
in ruime mate elementen van de discussie van 6 januari 2014 in deze stukken waren verwerkt.  

De adviesraden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om actief mee te werken aan de inhoud van 
genoemde documenten. Met name de WMO-Raad Stichtse Vecht heeft hiervan gebruik gemaakt op 
basis van haar advies van 3 januari 2014 aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Stichtse Vecht. 

Op 15 januari 2014 zijn nieuwe concepten het Visiedocument en het Raadsvoorstel Toegang 
opgeleverd, die vervolgens op 17 januari 2014 zijn besproken met vertegenwoordigers de drie 
gemeenten en vertegenwoordigers van de adviesraden van de drie gemeenten. Het resultaat van de 
bespreking was dat de genoemde stukken door alle aanwezigen konden worden gedragen. 
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Advies 

De WMO Adviesraad Wijdemeren adviseert positief over de Visie Sociaal Domein (officiële titel 
inmiddels “Visie en Uitgangspunten Sociaal Domein”) en het “Raadsvoorstel Toegang Sociaal 
Domein”, zoals deze stukken zijn vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 17 januari 2014. 

Toekomstig overleg 

Om de voortgang van de transities en de betrokkenheid van adviesraden daarbij in de toekomst te 
waarborgen, zal een overlegstructuur van gemeenten en adviesraden tot stand worden gebracht. 
Een voorstel daartoe wordt door het projectteam worden uitgewerkt. 

Hoogachtend, 
namens de WMO Adviesraad Wijdemeren. 

 

M.J. Vredenduin 

 


