
INSTELLINGSBESLUIT 

Wmo-adviesraad 

oktober 2015 

 

Het college van de gemeente Hillegom; 

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;  

 

besluit: 

 

1. in te stellen een Wmo-adviesraad die burgemeester en wethouders van advies 

dient over uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

2. voor de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Wmo-

adviesraad de volgende regels vast te stellen. 

__________________________________________________________________________ 

 

Artikel 1   Begripsbepaling 

 

a. In dit besluit wordt verstaan onder : 

 

1. Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2. college: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 

Hillegom; 

3. Wmo-beleid: het beleid dat betrekking heeft op de ondersteuning bij de 

versterking van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een 

beperking  of met chronische psychische of psychosociale problemen, 

beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de 

toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met 

een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van 

een inclusieve samenleving. 

4. Wmo-adviesraad: het orgaan dat burgemeester en wethouders adviseert over 

uitvoering van de Wmo. 

5. lid: een deelnemer aan de Wmo-adviesraad die op voordracht van de Wmo-

adviesraad door het college is benoemd; 

6. portefeuillehouder Wmo: de wethouder die de in- en uitvoering van de Wmo  

in zijn of haar portefeuille heeft. 

 

b. Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in dit instellingsbesluit gebruikt in 

dezelfde betekenis als in de Wmo. 

 

 

 

 



Artikel 2   Doelstellingen 

 

Met de instelling van de Wmo-adviesraad heeft het college de volgende doelstellingen: 

a. het gevraagd en ongevraagd adviseren over voorbereiding, vaststelling, 

uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid; 

b. het vergroten van de betrokkenheid van (groepen) inwoners, organisaties en 

andere belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 

Wmo-beleid; 

c. het bijdragen aan de totstandkoming van het Wmo-beleid in de gemeente. 

d. met de instelling van een Wmo-adviesraad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de 

kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo. 

 

 

Artikel 3 Taken 

 

1. De Wmo-adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over 

onderwerpen die de vorming, controle en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten 

aanzien van de Wmo betreffen. 

2. De Wmo-adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de uitvoering van 

de Wmo voor zover deze de inwoners, en met name de doelgroepen, betreffen. De Wmo-

adviesraad geeft de signalen door aan de gemeente. 

3. De Wmo-adviesraad polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en 

knelpunten die ervaren worden in de Hillegomse samenleving waar het de uitvoering van 

de Wmo betreft. 

4. De Wmo-adviesraad stelt jaarlijks een werkplan en een begroting op, in overleg 

met het college. 

 

 

Artikel 4   Samenstelling 

 

1. De Wmo-adviesraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal dertien leden. 

2. De leden worden door het college benoemd. 

3. De leden hebben zitting in de Wmo-adviesraad zonder last of ruggespraak.  

4. De leden zijn woonachtig in de gemeente Hillegom.  

 

 

Artikel 5   Zittingsduur, benoeming en herbenoeming 

 

1. Leden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. 

Herbenoeming van leden is mogelijk voor een periode van vier jaar. 

2. (Her)benoeming van leden door het college geschiedt na instemming van de 

Wmo-adviesraad. 



3. De Wmo-adviesraad stelt een rooster van aftreden op, waarbij continuïteit wordt 

gewaarborgd. 

4. Het lidmaatschap van de Wmo-adviesraad is niet verenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van de gemeenteraad; 

b. het beroepsmatig werkzaam zijn in een leidinggevende functie voor 

instellingen/ organisaties op het terrein van de Wmo; 

c. het beroepsmatig werkzaam zijn in beleidsmatige functies bij de 

gemeente Hillegom; 

d. andere conflicterende betrekkingen. 

5. Het lidmaatschap van de Wmo-adviesraad eindigt door: 

a. het aflopen van de benoemingsperiode; 

b. overlijden; 

c. ontslag op eigen verzoek; 

d. ontslag op advies van de Wmo-adviesraad; 

e. vertrek uit de gemeente Hillegom. 

 

 

Artikel 6   Bevoegdheden 

 

a. De Wmo-adviesraad heeft de volgende bevoegdheden: 

 

1. Initiatiefrecht 

De Wmo-adviesraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de 

uitvoering van de Wmo door de gemeente raken aan de orde te stellen. 

 

2. Gebruik externe deskundigheid  

De Wmo-adviesraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van haar 

taakuitvoering in voorkomende gevallen, en binnen het gestelde budget, gebruik 

te maken van externe deskundigheid. 

 

3. Informatierecht 

a. De Wmo-adviesraad wordt door het college tijdig geïnformeerd over 

Wmo-gerelateerde zaken, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking 

daarvan in de weg staat. 

b. De Wmo-adviesraad kan zich door externe partijen laten informeren. 

c. De Wmo-adviesraad maakt actief gebruik van beschikbare Wmo 

gerelateerde informatiebronnen.  

 

4. Adviesrecht 

De Wmo-adviesraad heeft adviesrecht over Wmo-gerelateerde zaken in de 

beleidsfases van visievorming, voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en 

evaluatie van alle Wmo-gerelateerde onderwerpen. 

 



b. De Wmo-adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en 

zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de 

Wmo-adviesraad adviesrecht wat betreft het personeels- en organisatiebeleid. 

 

 

Artikel 7   Werkwijze ten aanzien van advisering 

 

1. Het college verzoekt de Wmo-adviesraad tenminste twaalf weken voordat 

voorstellen over het Wmo-beleid gedaan worden om hierover schriftelijk advies 

uit te brengen, tenzij in overleg met de Wmo-adviesraad een andere termijn 

wordt overeengekomen. 

2. De Wmo-adviesraad brengt na een verzoek tot advisering binnen zes weken haar 

schriftelijke advies uit, tenzij in overleg met het college een andere termijn 

overeengekomen wordt. 

3. Het college reageert binnen vier weken na het uitbrengen van een gevraagd of 

ongevraagd advies door de Wmo-adviesraad schriftelijk inhoudelijk op het 

advies. Indien het college afwijkt van het advies van de Wmo-adviesraad, worden 

de redenen daarvan in de reactie aan de Wmo-adviesraad meegedeeld. 

4. Indien sprake is van besluitvorming door de gemeenteraad, wordt in beginsel het 

advies van de Wmo-adviesraad en de schriftelijke reactie van het college daarop 

beide afzonderlijk door het college aangeboden als bijlage bij het raadsvoorstel.   

 

 

Artikel 8   Vergaderingen 

 

1. Bij vergaderingen kan maximaal zes maal per jaar, behoudens bijzondere 

omstandigheden, het college van burgemeester en wethouders worden 

uitgenodigd.  

2. Bij een vergadering als bedoeld in artikel 8 lid 1. stelt de Wmo adviesraad, in 

overleg met burgemeester en wethouders, de agenda vast.     

3. Bij een vergadering als bedoeld in artikel 8 lid 1. kan maximaal twee maal per 

jaar, behoudens bijzondere omstandigheden, de portefeuillehouder Wmo (en 

eventueel andere collegeleden) worden uitgenodigd.  

4. Bij een vergadering als bedoeld in artikel 8 lid 3. stelt de Wmo adviesraad, in 

overleg met de portefeuillehouder Wmo, de agenda vast.     

 

 

Artikel 9   Huishoudelijk reglement 

 

1. De Wmo-adviesraad stelt, met inachtneming van hetgeen in dit besluit is 

bepaald, een huishoudelijk reglement op waarin het minimaal vastlegt: 



a. de functieverdeling binnen de Wmo-adviesraad; 

b. de werkwijze met betrekking tot de oproep, agenda en eventuele stukken 

voor vergadering; 

c. de werkwijze omtrent de voordracht van leden; 

d. de werkwijze bij het coproduceren 

 

2. De Wmo-adviesraad kan leden van de gemeenteraad, functionarissen van de 

gemeente en andere personen uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen 

 

 

Artikel 10   Openbaarheid van de vergaderingen 

 

1. Vergaderingen van de Wmo-adviesraad zijn openbaar, tenzij een gewone 

meerderheid van de leden een besloten vergadering wenst. 

2. De vergaderingen worden ter openbare kennis gebracht. 

 

 

Artikel 11   Besloten vergaderingen en geheimhouding 

 

1. De Wmo-adviesraad kan in een besloten vergadering, op grond van een belang 

genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur, over het in die 

vergadering met gesloten deuren behandelde en over de inhoud van de stukken 

die aan deze raad worden overlegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding  

betreffende het in een besloten vergadering behandelde, wordt tijdens de 

vergadering opgelegd. 

2. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en 

allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen 

totdat de Wmo-adviesraad haar opheft. 

3. Op grond van het belang genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid 

Bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter 

van de Wmo-adviesraad, het college, ieder ten aanzien van stukken die hij of zij 

aan de Wmo-adviesraad overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding 

gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de 

verplichting heeft opgelegd haar opheft. 

4. Indien de Wmo-adviesraad zich ter zake van het behandelde waarvoor een 

verplichting tot geheimhouding geldt tot het college heeft gericht, wordt de 

geheimhouding in acht genomen totdat het college haar opheft. 

 

 

Artikel 12  Faciliteiten 

 

1. De Wmo-adviesraad krijgt voor de uitoefening van haar taak de beschikking over 

een jaarlijks door het college vast te stellen budget. 



2. De gemeente faciliteert in vergaderruimte in het gemeentehuis, de reproductie en 

verzending van agenda en stukken, de bekendmaking van de vergaderingen, en 

de ambtelijke ondersteuning bij het opstellen van adviezen aan het college op 

verzoek van de Wmo-adviesraad. Dit geldt zowel voor de vergaderingen op 

uitnodiging van het college als die van de Wmo-adviesraad. 

3. De kosten van de vergaderruimte in het gemeentehuis , reproductie en 

verzending van de agenda en stukken komen niet ten laste van het jaarlijkse 

budget van de Wmo-adviesraad. 

4. De leden van de Wmo-adviesraad ontvangen een vastgestelde 

presentievergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen op uitnodiging van 

het college. Daartoe dient een presentielijst worden getekend. 

 

 

Artikel 13   Evaluatie 

 

1. Het functioneren en de samenstelling van de Wmo-adviesraad worden jaarlijks 

geëvalueerd door de Wmo-adviesraad. 

2. In een vergadering als bedoeld in artikel 8 lid 3 wordt deze evaluatie besproken. 

 

 

Artikel 14   Inwerkingtreding, geschillen en opheffing 

 

1. Dit instellingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie.  

2. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het college. Tevoren wordt de 

Wmo-adviesraad hierover gehoord. 

3. De Wmo-adviesraad wordt opgeheven als het college daartoe besluit, doch echter 

pas na instemming van de gemeenteraad. 

4. De Wmo-adviesraad dient een verzoek tot ontslag in voor alle leden indien er 

minder dan 5 leden zijn en zij niet tijdig nieuwe leden heeft kunnen werven.  

 

 

Artikel 15   Citeerartikel 

 

Dit instellingsbesluit kan worden aangehaald als 'Instellingsbesluit Wmo-adviesraad 

gemeente Hillegom'. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van <datum> 

 

 

Ing. G.P. van Lierop     A. van Erk  

Gemeentesecretaris     voorzitter 


