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Betreft: cliëntparticipatie
Geachte heer De Groot en mevrouw Te Brinkhof,
In aansluiting op onze Wmo-raadsvergadering van woensdag 25 maart jl. reageren wij graag op uw
voorstel over medezeggenschap en het opzetten van een participatieraad.
Als Wmo-raad vertegenwoordigen wij op alle clusters en prestatievelden direct de burger in de Hof
van Twente. We houden een vinger aan de pols en hebben een signalerende rol. Er bestaat een
duidelijke onderlinge samenhang tussen de verschillende clusters waardoor integraal het volledige
sociale domein wordt overzien. Als onafhankelijke Wmo-raadsleden staan wij tussen de burgers voor
wie wij fungeren als vraagbaak en klankbord. Wij kunnen de burger vanuit een deskundige rol
ondersteuning bieden en doorverwijzen.
Het feit dat het volledige spectrum aan Wmo-doelgroepen door onze Wmo-raad wordt
vertegenwoordigd maakt dat wij op alle prestatievelden binnen het sociale domein gevraagd en
ongevraagd advies kunnen geven aan burgemeester en wethouders. Daarnaast zijn wij op de hoogte
van de formele regels en het politieke kader waarbinnen de gemeente opereert.
Uw voorstel voor cliëntparticipatie baart ons in eerste instantie zorgen omdat wij bang zijn dat er
afbreuk wordt gedaan aan onafhankelijkheid, toegankelijkheid, brede deskundigheid en een
integrale aanpak. Graag ontvangen wij van u inzicht vanuit welk formeel kader u de veranderende
koers voor cliëntparticipatie inzet en op welke wijze u hier vorm aan wilt geven. Wij verwachten
hierbij dat er vanuit een integrale aanpak op deskundig niveau gevraagd en ongevraagd wordt
geadviseerd in belang van alle burgers, zonder dat er sprake is van belangenverstrengeling zodat er
een nog grotere toegankelijkheid en toegevoegde waarde ontstaat voor alle burgers in de Hof van
Twente.
Indien mogelijk zien wij uw zienswijze graag spoedig tegemoet.
Vriendelijke groet,
Wmo-raad Hof van Twente

M.M. Kummel
Voorzitter
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