
GEMEENTE

VLISSINGEN

Samenwerkingsovereenkomst B&W gemeente Vlissingen en de
Wmo-adviesraad Vlissingen

Partijen

De gemeente Vlissingen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Paul Krugerstraat 1,4382 
MA te Vlissingen, ter zake van deze overeenkomst in volmacht vertegenwoordigd door 
wethouder A.A. Vader, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders van [datum], hierna te noemen “de gemeente”;

en

de Wmo-adviesraad Vlissingen, ter zake van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de 
voorzitter Wmo-adviesraad Vlissingen, de voorzitter de heer F. van leperen, hierna te 
noemen “de Wmo-adviesraad”;

considerans
Overwegende dat artikel 2.1.3 lid 3 van de Wmo 2015 het college van burgemeester en 
wethouders verplicht de ingezetenen van de gemeente te betrekken bij de voorbereiding van 
het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning en hen vroegtijdig in de gelegenheid 
te stellen om voorstellen te doen ten aanzien van de maatschappelijke ontwikkeling op de 
wijze, voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening 
Wmo & Jeugdhulp

1. Begripsomschrijvingen

1. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder
a. college: college van burgemeester en wethouders;
b. gemeente: gemeente Vlissingen;
c. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
d. belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de 

doelgroepen vallend onder de Wmo;
e. Wmo-adviesraad: participatieorgaan, zoals bedoeld in deze 

samenwerkingsovereenkomst;
f. adviesraden: participatieorganen binnen de gemeente Vlissingen;
g. minima: personen die een inkomen hebben tot 110% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm.



2. Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze overeenkomst 
gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

1. De Wmo-adviesraad heeft de volgende taken, binnen de door het college 
vastgestelde kaders:

a. Op hoofdlijnen meepraten - en meedenken over de beleidsontwikkeling en 
uitvoering van de Wmo;
b. het verstrekken van adviezen -gevraagd en ongevraagd- aan het college 
over het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in artikel 1.1.1. lid 1, 
onderdeel maatschappelijke ondersteuning van de Wmo; vanuit de positie van 
vragers naar maatschappelijke ondersteuning, evenals over de uitvoering en 
de uitgaven hiervan;
c. de Wmo-adviesraad brengt in ieder geval advies uit over:

• het beleidsplan Wmo danwel het beleidsplan Sociaal Domein;
• vaststelling en wijziging van de verordeningen, bijbehorende 
beleidsregels en besluiten die ter uitvoering worden opgesteld;
• de ontwikkeling en vaststelling van nieuw Wmo-beleid;
• het formuleren en vaststellen van de vragen, die ten grondslag 
liggen aan de evaluatie, de verantwoording van het gevoerd Wmo-

• de aanbestedingsprocedure binnen de Wmo, voor zover niet 
wettelijk bepaald;

d. het verzamelen van informatie over maatschappelijke ondersteuning om de 
adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;
e. het onder de aandacht brengen van de diverse geluiden die leven onder de 
aandachtg roepen;
f. het blijvend afstemmen met bestaande adviesorganen en 
(belangen)organisaties in de gemeente. De Wmo-adviesraad zal voor alle 
adviesraden, (belangen)organisaties, instellingen, groeperingen en personen - 
voor wat betreft de zaken binnen de Wmo- als aanspreekpunt voor de 
gemeente dienen;
g. de Wmo-adviesraad maakt een jaarverslag over de verrichte 
werkzaamheden en presenteert dit aan de burgers en het college.

Artikel 2a. Integrale advisering en samenwerking binnen het Sociaal Domein Walcheren

1. De Wmo-adviesraad praat en denkt mee over de beleidsontwikkeling en 
uitvoering van de onderwerpen, die binnen de beleidsmatige samenwerking 
Sociaal Domein Walcheren vallen. Hierbij wordt uitgegaan van integrale 
advisering en wordt, indien mögelijk, aangesloten bij bestaande overlegstructuren.

2. De Wmo-adviesraad werkt zoveel mogelijk samen met de Wmo- Advies- of 
participatieraad van de gemeenten Veere en Middelburg. Bij de advisering over 
onderwerpen binnen het Sociaal Domein zal het uitgangspunt één Walchers 
advies zijn.

Artikel 3. Samenstelling en omvanq

1. De Wmo-adviesraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en maximaal veertien 
leden die de doelgroepen van de Wmo vertegenwoordigen.
2. Het Walchers Platform voor de Minima en de stichting Werkgroep Gehandicapten 
Walcheren worden, met maximaal twee leden, vertegenwoordigd in de Wmo- 
adviesraad.

beleid;
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3. Op voordracht van de Wmo-adviesraad worden de leden voor zitting in de 
Wmo-adviesraad benoemd door het college.
4. De Wmo-adviesraad heeft de opdracht om de contacten met de doelgroepen van 
de Wmo te onderhouden. Onder de doelgroepen wordt verstaan iedereen die valt 
onder het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’. In de Wmo is hierover 
opgenomen:

• Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de 
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met 
een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede 
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,

• Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met 
een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen 
zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving,

• Bieden van beschermd wonen en opvang
5. Deskundigen, gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd 
in de vergadering van de Wmo-adviesraad.
6. Minimaal eenmaal per jaar wordt door de Wmo-adviesraad een bijeenkomst 
georganiseerd met belangen- en cliëntenorganisaties en inwoners van de gemeente 
Vlissingen over actuele, Wmo-relevante thema’s. Doel is meningen en signalen te 
geven en ontvangen uit de samenleving over Wmo relevante thema’s.

Artikel 4. Werkwijze en informatieverschaffing

1. De Wmo-adviesraad ontvangt van de gemeente alle informatie die nodig is voor de 
taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en 
besluitvorming.
2. Er vindt twee maal per jaar overleg plaats tussen de voorzitter van de Wmo- 
adviesraad en -namens het college- de wethouder Wmo.
3. De wethouder Wmo brengt twee maal per jaar een bezoek aan de Wmo- 
adviesraad.
4. De gemeente zorgt voor een vast contactpersoon - ambtelijke ondersteuning- voor 
de Wmo-adviesraad en deze is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de Wmo- 
adviesraad.
De contactpersoon geleidt vragen door naar de ambtelijke organisatie en 
bewaakt de tijdige afhandeling ervan.
5. Er vindt periodiek, vooraf de maandelijkse vergadering van de Wmo-adviesraad, 
overleg plaats tussen de contactpersoon van de gemeente en de voorzitter en 
secretaris van de Wmo-adviesraad.
6. Agendering vindt plaats door zowel de Wmo-adviesraad en de gemeente.
7. De Wmo-adviesraad heeft een huishoudelijk reglement waarin zij de 
interne werkwijze van de Wmo-adviesraad vastlegt.
8. Er wordt jaarlijks een werkbudget voor de Wmo-adviesraad vrijgemaakt door de 
gemeente waaruit de kosten voor deskundigheidsbevordering en de kosten die 
gemaakt worden om de taken van de Wmo-adviesraad uit te voeren worden betaald.
9. Jaarlijks wordt door de Wmo-adviesraad een begroting opgesteld en moet over de 
besteding van het geld verantwoording worden afgelegd.
10. Leden van de Wmo-adviesraad besteden gemiddeld minimaal één dagdeel per 
week aan de taken van de Wmo-adviesraad.

Artikel 5. Advisering en besluitvorming

1. Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 2a lid 1 van 
deze samenwerkingsovereenkomst door middel van een adviesaanvraag voor aan de 
Wmo-adviesraad. Adviesaanvraag kan zowel schriftelijk als mondeling via de
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contactpersoon van de Wmo-adviesraad voorgedragen worden aan de Wmo- 
adviesraad.
2. De Wmo-adviesraad brengt binnen vier weken na ontvangst van de 
adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het college.
3. Indien het college het advies van de Wmo-adviesraad niet overneemt, deelt het dat 
met redenen omkleed binnen vier weken, via de contactpersoon, aan de Wmo- 
adviesraad.

Artikel 6. Openbaarheid

1. De vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn gedeeltelijk openbaar.
2. Het dagelijks bestuur van de Wmo-adviesraad bepaalt in samenspraak met de 
contactambtenaar welke gedeelte van de agenda openbaar is, in ieder geval niet 
openbaar zijn de stukken die nog niet zijn vastgesteld door het college.
3. Plaats, datum en aanvangsuur worden bekendgemaakt via de Blauw Geruite Kiel 
en de website www.vlissingen.nl.

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Samenwerkingsovereenkomst 
Wmo-adviesraad Vlissingen.
2. De Samenwerkingsovereenkomst kan bij onvoorziene omstandigheden en/of 
veranderde inzichten met wederzijds goedvinden gewijzigd of beëindigd worden.
3. De Samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 4 jaar en eindigt van 
rechtswege. Zes maanden voor de beëindiging dient er een evaluatie plaats te 
vinden, afhankelijk daarvan kan er een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. 
Hiertoe neemt de gemeente het initiatief
4. De Samenwerkingsovereenkomst Wmo-adviesraad Vlissingen gaat in per 1 januari 
2016.

Aldus overeengekomen, 22 april 2016

idviesraad,


