Participatieraad of Burger advies raad Sociaal domein Beek
Situatie:
Per 1 januari 2015 wordt het WMO domein uitgebreid met het domein werk en inkomen (de zg.
participatiewet) en de reikwijdte van de jeugdwet. ( tevens wordt de wet passend onderwijs aan
dit domein gekoppeld).
Omdat de drie domeinen in de toekomst , mogelijk ook budgettair als een geintegreerd geheel
benaderd worden , ligt het voor de hand ook de burgerinspraak te integreren.
Daar waar in het verleden de gemeente in het kader van de wet WMO verplicht was een adviesraad
met bevoegdheden (gevraagd en ongevraagd advies en verplichting tot adviesinwinnen bij
verordeningen en maatregelen ) in te richten, staat het de gemeente nu vrij een eigen vorm voor
inspraak en advisering te kiezen.
Voorstel:
Wij stellen voor :
• Het WMO platform Beek per 1 januari 2015 in naam op te heffen ( De stichting blijft
bestaan)
• Toe we werken naar een geintegreerd platform, waar zeker clientenberaad WWB en
gehandicaptenplatform en het “oude” WMO platform deel van uitmaken.
• In eerste instantie zal de Burgeradviesraad Sociaal Domeinraad Beek bestaan uit een bestuur
(coordinatiegroep ) waarvan de voorzitter , secretaris en contactpersonen met werkgroepen,
cq. (deel) platforms of Raden (gehandicaptenplatform en clientenraad deel van utmaken en
een platform van alle leden) (met een maimum van 20 leden)
• Het bestuur (coordinatiegroep) onderhoudt contacten met de WMO-RZO Westelijke
Mijnstreek en met clientenraden van Orbis, Vivantes, Vixia e.d.)
• De huidige leden van WMO platform , gehandicatenplatform en clientenraad worden
gevraagd of ze deel willen blijven uitmaken van de toekomstige domeinraad. Het bestuur
inventariseert welke instellingen, organisaties op dit moment in het platform
vertegenwoordigt zijn en doet t.z.t (2015) voorstellen naar uitbreiding/cq vervanging.
• Het maximale aantal leden voor de Raad wordt op 20 bepaald.
• Zeker dienen aanpassingen gemaakt te worden naar het domein werk en inkomen , jeugd en
passend onderwijs.
• In eerste instantie wordt een sollicitatiecommissie ingesteld voor in elk geval de functies
voorzitter en secretaris.
• Voor deze functies en voor eventuele acute of latere aanvullingen voor de domeinraad
worden sollicitatiegesprekken gehouden
Bevoegdheden
We gaan ervan uit dat de bevoegdheden, die thans gelden voor het WMO platform ook in de nieuwe
constellatie gelden.
Werkwijze : (zie bijgevoegde strommschema’s , waarbij voor werkgroepen ook (deel) raden en
andere platforms ingevuld kunnen worden.
Hoofdzaak is dat het uiteindelijke uit te brengen advies door welke groep of raad dan ook altijd de
domein raad passeert. Dit i.v.m. de integraliteit en de samenhang in het sociale domein
Akties:
•

Notitie vaststellen het WMO platform

•
•
•
•
•
•
•
•

Notitie bespreken met gehandicaptenplatform en clientenraad
Inventariseren wie per 1 januari in eerste instantie deel wil blijven uitmaken van de
domeinraad
Sollicitatiecommissie benoemen. (samen met gehandicatenplatform en clientenraad) voor in
eerste instantie de functies van voorzitter en secretaris, later mogelijk andere leden
Bestuur van de domeinraad samenstellen
Voorstel via bestuur voor definiteve samenstelling domeinraad
Statuten WMO stichting aanpassen
Begroting 2015 opstellen .
Vergoedingenregeling leden en ondersteuning (Huis voor de Zorg, Simone? regelen)

(akties , behalve begroting ) in oktober en november)

