Huishoudelijk reglement Wmo-raad Hellendoorn
Om het functioneren Wmo-raad en de themagroepen te optimaliseren geeft de Wmo-raad als
zodanig aanvulling op en verduidelijking van de artikelen genoemd in de regeling burgerparticipatie
Wet Maatschappelijk Ondersteuning, welke is vastgesteld door Burgemeester en Wethouders.
Artikel 1 Beripsbepalingen: Artikel 2 Doelstelling burgerparticipatie: Artikel 3 Wijze van burgerparticipatie: Artikel 4 Instelling Wmo-raad en themagroepen: Artikel 5 Samenstelling Wmo-raad:
Aanvulling:
2. d. er is een profielschets voor Wmo-raadsleden.
5. De agendacommissie voert tevens alle handelingen uit die zich tussentijds aandienen en
legt hiervan achteraf verantwoording af aan de Wmo-raad. Daarbij zorgt ze voor een
goede afstemming van de werkzaamheden van de Wmo-raad en de themagroepen.
Artikel 6 Leden Wmo-raad:
5. De voorzitter en de leden maken vier jaar deel uit van de Wmo-raad, met de mogelijkheid
van verlenging met nog eens maximaal 4 jaar. De benoeming en verlenging worden bij
voorkeur zodanig geregeld dat telkens slechts maximaal de helft van het aantal leden van
de Wmo-raad tegelijkertijd aftreed. Hiervoor wordt een lijst van aftreden bijgehouden.
6. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De zittingsperiode gaat in
op het moment van benoemen.
7. Het lidmaatschap eindigt door:
a) Het verstrijken van de zittingsduur
b) Aftreden op gemotiveerd eigen schriftelijk verzoek
c) Ondercuratelestelling
d) Overlijden
e) Opzeggen van het vertrouwen door een meerderheid van de zittinghebbende leden.
Artikel 7 Beleidsterreinen:
c. Aan de hand van bovengenoemde prestatievelden zijn er in de gemeente Hellendoorn
vijf themagroepen samengesteld;
1. Leefbaarheid en sociale samenhang
2. Jeugd
3. Toegankelijkheid, voorzieningen en advies
4. Mantelzorg en vrijwilligerswerk
5. Opvang, verslavingsbeleid en GGZ
Artikel 8 Taken en bevoegdheden Wmo-raad: 1

Artikel 9 Werkwijze en adviezen Wmo-raad:
7. Indien er over een advies of andere zaken gestemd moet worden dan geldt het volgende;
 een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat
zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden
daaraan heeft deelgenomen.
- Dat wil zeggen de helft van de stemgerechtigde leden + 1.
- Een lid van de Wmo-raad wordt geacht zich te onthouden van stemming, bij
een stemonderwerp dat het gaat over een aangelegenheid die rechtstreeks of
persoonlijk betrekking heeft op het lid of waarbij het desbetreffende lid als
vertegenwoordiger is betrokken.
 Voorafgaand aan het stemquorum gaat het ook om het vergaderquorum: een
vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de
helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is
- Dat wil zeggen de helft + 1 van het aantal leden.
 De stem wordt altijd in de vergadering uitgebracht.
- Dat betekend tevens als een Wmo-raadslid niet ter vergadering aanwezig is,
vervalt zijn stem.
 De stemming over personen is geheim, dat kan schriftelijk.
De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter
of één van de leden dit verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling. Bij
hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van
deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen
uit te brengen.
- Blanco stemmen kan dus niet.
 Als over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.
Artikel 10 Evaluatie Wmo-raad: Artikel 11 Raadpleging themagroepen:
3. Alle geinteresseerde burgers en organisaties met raakvlakken aan de themagroep kunnen
deelnemen in genoemde themagroep.
4. Een themagroep bestaat maximaal uit 12 personen. De themagroep benoemt haar eigen
vaste deelnemers.
5. Een themagroep kan uit haar gelederen personen voor het Wmo-raad lidmaatschap
voordragen om de themagroep te vertegenwoordigen. Echter het college van B&W
benoemt nieuwe Wmo-raadsleden.
Artikel 12 Vergaderingen Wmo-raad: Artikel 13 Regels vergadering Wmo-raad:
2. a. Elk Wmo-raadslid heeft het recht schriftelijk agendapunten bij de voorzitter in te dienen.
Artikel 14 Faciliteiten Wmo-raad.
1. - Waaronder deskundigheidsbevordering en reiskosten.

Accoord d.d.:
Bijlage:
-

Profielschets Wmo-raadsleden – in ontwikkeling
Organigram Wmo-raad – in ontwikkeling
Reiskosten regeling – zie bijlage
Lijst met namen van de Wmo-raadsleden en rooster van aftreden – zie bijlage
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Bijlage:

Wmo-raad (april 2009)
KILOMETERVERGOEDING VOOR VRIJWILLIGERS
Informatie wet of regeling / Belastingwetten
Vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, kunnen vergoedingen zijn voor de
gemaakte reiskosten. Als u bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met uw eigen auto,
dan mag de organisatie u een kilometervergoeding geven.
Bron: http://www.belastingdienst.nl/particulier/vrijwilligers/vrijwilligers-03.html
Doel:
Vaststelling van de kilometervergoeding voor Wmo-raad en haar vijf themagroepen.
Voor wie:
Leden van de Wmo-raad en haar vijf themagroepen.
Te declareren kilometervergoeding:
De te declareren kilometervergoeding is alleen van toepassing op bezoeken die leden
afleggen op verzoek van de Wmo-raad buiten de eigen woonplaats.
Hieronder vallen:
 Kosten openbaar vervoer
 Autobrandstofvergoeding €0,19 per kilometer.
Onderbouwing van de kilometervergoeding
De onderbouwing van de reiskosten is eenvoudig voor de situatie waarbij de vrijwilliger per
openbaar vervoer reist. De kaartjes voor trein, bus, tram en taxi gelden als legitieme
onderbouwing. Bij gebruik van de eigen auto ligt dit wat complexer. De daadwerkelijke
kosten die een auto maakt verschillen per merk en type. Daarom wordt uitgegaan van een
standaard bedrag van €0,19 per kilometer.
Wanneer men uit dezelfde woonplaats komt, wordt men geacht zoveel mogelijk samen te
reizen en kan alleen de eigenaar van de gebruikte auto de kilometers declareren.
Geen kilometervergoeding voor de fiets of lopen
Vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken op een kilometervergoeding wanneer ze hun
kilometers lopend of per fiets afleggen.
Bron: Snelvinder wet- en regelgeving van Movisie.
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