CONVENANT
Het gemeentebestuur Koggenland, gevestigd te De Goorn, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door wethouder W. Bijman, bij besluit van …..maart 2015 gevolmachtigd, ter
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. … maart 2015, hierna te
noemen gemeente, en de Stichting Adviesraad voor Zorg, Welzijn, Wonen en Ondersteuning
Koggenland, gevestigd te Koggenland, opgericht 23 oktober 1998 als Stichting Seniorenraad
Wester-Koggenland en statutair gewijzigd op 31 oktober 2006, verder te noemen “de WmoAdviesraad” (Wet maatschappelijke ondersteuning), verklaren het navolgende te zijn
overeengekomen.
1. Doelgroep van de Wmo-Adviesraad
De Wmo-Adviesraad kent als doelgroep: alle inwoners van de gemeente Koggenland.
In de Wmo 2015 worden taken voor het participatieorgaan als volgt nader
omschreven:
► het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de
veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en bestrijden van
huiselijk geweld;
► het ondersteunen van de participatie (= meedoen) en zelfredzaamheid van personen
met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, indien
mogelijk in de eigen leefomgeving;
► het bieden van opvang voor diegene die het niet alleen redt, zoals maatschappelijke
opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.
2. Advisering op hoofdlijnen
De Wmo-Adviesraad heeft tot taak het college op hoofdlijnen te adviseren. Met als
doelstelling beleidsadvisering om de kwaliteit van het beleid te verbeteren en de
effectiviteit van het beleid te vergroten, door de specifieke kennis wensen, ideeën en
problemen van inwoners als uitgangspunt te nemen.
3. Gevraagde en ongevraagde advisering
De Wmo-Adviesraad brengt desgevraagd of uit eigener beweging door vroeg signalering
advies uit aan het college. Dit met betrekking tot alle onderwerpen, die de vorming, de
uitvoering, de controle en de evaluatie van de het gemeentelijk beleid met betrekking
tot het gehele integrale Sociale Domein omvatten, met uitzondering van de taken die
WerkSaam Westfriesland uitvoert in het kader van de Paricipatiewet. Het college neemt
op zich om de adviezen structureel te verbinden aan hun beleidsstukken.

4. Advisering over beleidsvoorstellen
Behoudens in spoedeisende gevallen hoort het college de Wmo-Adviesraad voorafgaand
aan de besluitvorming in de gemeenteraad. In spoedeisende gevallen wordt de reden
van het spoedeisende karakter door het college toegelicht. In spoedeisende gevallen
treden de voorzitter of zijn of haar waarnemer en een ter zake kundig bestuurslid met
de portefeuillehouder in overleg.
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5. Termijn van advisering
a.
De Wmo-Adviesraad brengt zijn advies uit binnen zes weken na schriftelijk
verzoek van het college. Indien de Wmo-Adviesraad voor het uitbrengen van een
advies meer tijd nodig heeft, stelt het college in overleg met de Wmo-Adviesraad
een afwijkende termijn vast.
b.
Het college stelt de Wmo-Adviesraad binnen zes weken na besluitvorming in
kennis van het besluit dat op het gegeven advies is genomen. Indien deze termijn
niet haalbaar is geeft het college daarvan kennis aan de Wmo-Adviesraad met
opgaaf van reden en de benodigde afhandelingstermijn.
6. Overleg met de betrokken portefeuillehouder
Indien het belang van de zaak daartoe aanleiding geeft vindt bij de aanbieding van het
advies overleg plaats tussen de WMO-Adviesraad en de portefeuillehouder.
7. Motiveringsplicht van afwijking van het advies
In het geval dat het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies
van de Wmo-Adviesraad, wordt dit bij het voorstel vermeld. Daarbij wordt tevens
aangegeven op welke gronden van het advies is afgeweken.
8.

Informatieplicht
Het college zorgt ervoor dat aan de Wmo-Adviesraad de nodige informatie wordt
verstrekt, zodat de Wmo-Adviesraad naar behoren kan functioneren. Het college wijst
daartoe een ambtenaar van de afdeling Welzijn en Zorg aan.

9.

Niet uitbrengen van advies
Indien de Wmo-Adviesraad besluit een door het college gevraagd advies niet uit te
brengen, geeft hij van dat besluit onverwijld kennis aan het college onder mededeling
van zijn beweegredenen.

10.

Nalaten van adviesaanvraag
Indien de Wmo-Adviesraad kennisneemt van een voorstel aan of van het college,
waarover door de Wmo-Adviesraad geen adviesaanvraag is ontvangen, maar waarover
hij niettemin wenst te adviseren, geeft hij hiervan terstond kennis aan het college. Het
advies wordt dan binnen zes weken na de desbetreffende kennisgeving uitgebracht.

11.

Jaarverslag
De Wmo-Adviesraad brengt jaarlijks, vóór 1 mei, een inhoudelijk en financieel verslag uit
aan het college over de werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar.

12. Geheimhouding
Het college kan de Wmo-Adviesraad verzoeken geheimhouding te betrachten over uit te
brengen adviezen. In voorkomende gevallen draagt de Wmo-Adviesraad zorg voor het
dienovereenkomstig behandelen van de adviesaanvraag, van de desbetreffende stukken
en van verdere informatie.
13. Faciliteiten
De kosten van de Wmo-Adviesraad komen tot maximaal een door de gemeenteraad vast
te stellen bedrag in de vorm van een subsidie ten laste van de gemeente Koggenland.
Daarnaast wordt de Wmo-Adviesraad gefaciliteerd door:
a.
Het om niet beschikbaar stellen van accommodatie voor vergaderingen van de
Wmo-Adviesraad en het dagelijks bestuur van de Wmo-Adviesraad.
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b.

c.

14.

Het om niet beschikbaar stellen van tijd van het ambtelijk apparaat ten behoeve
van advisering aan de Wmo-Adviesraad en het bijwonen van vergaderingen van
de Wmo- Adviesraad en het dagelijks bestuur van de Wmo-Adviesraad.
Het om niet verstrekken aan de Wmo-Adviesraad van een digitaal abonnement
op raads- en commissiestukken.

Duur overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaren. Voor het
verstrijken van deze termijn zullen opnieuw beide partijen in overleg treden met als doel
een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Aldus overeengekomen en ondertekend op …..maart 2015.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Koggenland,

De wethouder, W. Bijman

Namens de Wmo-Adviesraad Koggenland,

De voorzitter, J. Koning MBA

De secretaris, R. de Kraaij
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