WMO-PLATFORM, adviesraad voor de

Secretariaat:
Mej. G. Veenstraat 21, 8701 CT Bolsward
wmoplatformswf@gemeenteswf.nl

het netwerk van vier lokale raden en het WMO-Platform SWF is
hét officieel en onafhankelijk adviesorgaan van het gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

AAN

het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
info@gemeenteswf.nl

afschrift

wethouder G. Akkerman
secr.akkerman@sudwestfryslan.nl

de heer K. Bosman
Klaas Bosman <k.bosman@sudwestfryslan.nl>

betreft
uw brief
datum

procedure voorstellen bezuinigingsdialoog
20 januari 2016 / u16.000460 / K. Abma
9 mei 2016

Geacht college,
Op 17 november 2015 zonden wij een brief met o.a. vragen omtrent de te volgen procedure rond de
“bezuinigingsdialoog”.
Wij ontvingen uw antwoord daarop op 20 januari. Daarin werd gesteld:



“In april worden de voorstellen gebundeld en aangeboden (via het college) aan de gemeenteraad die er in
juni/juli een besluit over neemt.
In juni is ook nog een bijeenkomst voorzien tussen de gemeenteraad en de inwoners die hebben
deelgenomen aan de dialoog”

En even verderop:



“Voor alle voorstellen geldt dat zij de normale route zullen doorlopen.
In uw geval zal dat betekenen dat voorstellen waarvoor uw advies nodig is, eerst aan u zullen worden
voorgelegd. Dit zal zijn in de fase van de witboeken”

Dezer dagen ontving een lid van ons netwerk, die op persoonlijke titel deelnam aan de dialoog het
witboek. Indien de voorstellen “de normale route zullen doorlopen” en “éérst” aan het wmoplatform zullen worden voorgelegd (dus vóór dat e.e.a. in uw college tot een besluit leidt dat aan de
raad van “juni/juli” wordt aangeboden) dan dringt de tijd voor dit voornemen van u.
Wij willen daarop wijzen. Tevens menen wij dat het niet gaat om cherry-picking onzerzijds uit het
witboek; wij vragen u om aan ons een gespecificeerde adviesaanvraag te zenden. Zonder dat dit een
ongevraagd advies uitsluit.
Graag ontvangen wij van u bericht over de procedure en de onderwerpen waarover u advies wenst
te ontvangen. De “normale route” kent aan dat traject zes weken toe.
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