Voorstel wijze vergaderen ingaande 01-01-2019.
Probleemstelling:
De Wmo vindt het lastig dat in een vergadersessie openbare en besloten vergaderingen
elkaar afwisselen. Het aanwezige publiek kan dit negatief ervaren: is er iets geheims te
bespreken?
Achtergrondinformatie:
Het onderwerp wordt steeds actueler naarmate de Wmo-raad nog in de conceptfase bij
beleidsontwikkelingen en -voorstellen wordt betrokken. Een wens die ook door de Wmoraad is uitgesproken. In deze fase zijn de stukken vaak nog vertrouwelijk en niet voorzien
van een besluit B&W. Dit maakt behandeling in een openbare vergadering niet mogelijk, net
als publicatie op het openbare deel van de website.
Oplossingsrichtingen:
Voor de inhouidelijke voorbereiding van adviezen in de conceptfase van beleidsvoornemens
B&W valt daarom niet te ontkomen aan besloten vergaderingen. Hiertoe zijn eerder twee
scenario’s voorgelegd en besproken:
1. Het beëindigen van het huidige systeem van openbare en besloten vergaderingen.
Gelet op het aantal “besloten” onderwerpen kiezen we er voor niet langer in het
openbaar te vergaderen. Natuurlijk moeten we ons wel “verantwoorden” naar onze
doelgroepen. Dat kan echter ook op andere manieren
2. Het aanpassen van de huidige situatie aan veranderende omstandigheden waarbij
bv. de 2e woensdag van de maand besloten wordt vergaderd.
Besluit
In de besloten Wmo-vergadering van 14 oktober is het volgende besluit genomen: “Na
uitwisseling van argumenten wordt besloten scenario 1, met aanvullingen, in PCC verband
nader uit te werken. De openbaarheid van de Wmo-raad moet wel behouden blijven; de
wijze waarop moet explicieter worden bekeken”.
Uitwerking
1. Tenminste 6x per jaar wordt er een openbare bijeenkomst belegd. Daarin kan bv een
(ongevraagd) concept advies worden besproken of een informatieve bijeenkomst met
clientenvertegenwoordigers. Optie is elke 4 e woensdag oneven maanden 09.30-11.00
uur. Op 23 januari as. Zou bv het vervolg advies over Ondersteuning Huishouden
besproken kunnen worden.
2. Uitgebrachte adviezen worden zodra deze openbaar zijn op de site gepubliceerd mèt
een expliciete uitnodiging om te reageren.
3. De openbare funktie van de website wordt verder verbeterd. Onder meer door bij
mededelingen en publicaties een contactpersoon van een betrokken lid van de Wmoraad te vermelden waar men voor nadere informatie terecht kan. Dit houdt wel in dat
de actualiteit en het onderhoud van de website cruciaal is. In ieder geval moet zo
enigszins mogelijk onmiddellijk na een (interne) bijeenkomst ene korte samenvatting
op de site worden geplaatst.
4. Eind 2019 wordt deze werkwijze geëvalueerd.

