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Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân van de gemeenten
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E: clientenraad-wwb@sudwestfryslan.nl

Secretariaat:
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het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
verzonden per mail: 29.04’14

betreft gezamenlijk standpunt CIG,
cliëntenraad wwb en
wmo-platform SWF
Geacht college,
In de brief d.d. 15 april jl. van het db wmo-platform SWF aan de formateur is gesteld dat
onderling overleg tussen CIG, cliëntenraad wwb en wmo-platform voorlopig heeft opgeleverd dat deze
adviesorganen vooreerst een zelfstandige eigen adviesrol voor zich zien. De aan te passen verordening
(wmo/wwb) en het aan te passen besluit (CIG) zal niet dienen te resulteren in één adviesorgaan.
De goede onderlinge contacten, het “elkaar kunnen vinden”, het huidig goed functioneren van de drie
adviesorganen en de afbakening van elkanders aandachtsgebieden (in de wetenschap dat er
raakvlakken zijn) geven aan dat samenvoeging op dit moment niet opportuun is en niet tot
efficiëncywinst zal leiden.
Op korte termijn zullen de drie adviesorganen bijeenkomen om kond te doen van elkanders
werkterrein , werkwijze en overlegstructuur en –cultuur. Raakvlakken zullen worden benoemd en
afspraken zullen worden gemaakt om het onderling contact kan te optimaliseren. Persoonlijke
kennismaking, ook met de leden van de lokale wmo-raden, zal daarbij centraal staan.
Indien dit, in de loop van de komende collegeperiode zou leiden tot ook een nieuwe organisatievorm,
dan zal dit geconstateerd worden en aan u worden meegedeeld.
Dit standpunt is heden in de marge van een gezamenlijke bijeenkomst van de drie genoemde organen
(in het kader van de totstandkoming van het beleidsplan “sturing, financiering en inkoop”) nog eens
bevestigd.
De drie adviesorganen gaan er van uit dat u deze gezamenlijke mening respecteert.
Met vriendelijke groet,
EG Gaarlandt
voorzitter van de ad hoc bijeenkomst d.d. 29.04’14
van CIG, cliëntenraad wwb en wmo-plaform SWF
afschrift: formateur M.Offinga

