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Wie is de WMO-Raad?
De WMO-Raad is ingesteld als inspraakorgaan namens de burgers voor zaken betreffende de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO-Raad is uitdrukkelijk onafhankelijk van de
gemeente, de gemeenteraad of organisaties die in opdracht van de gemeente werken.
De WMO-Raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, het College van Burgemeester en
Wethouders. De gemeente kan de adviezen terzijde leggen, maar zal daarvoor dan in het
openbaar argumenten moeten aandragen.
De WMO-Raad bestaat uit een onafhankelijke groep mensen uit de gemeente EijsdenMargraten, die zich zeer betrokken voelt bij het realiseren van mogelijkheden voor alle
burgers om mee te doen in de maatschappij, ook als ze te maken hebben met beperkingen.
Wat is de WMO?
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt de ondersteuning voor mensen die vanwege
een beperking niet, of minder goed, mee kunnen doen in de samenleving. Het doel is dat
mensen, ook met een beperking, zoveel mogelijk de regie op hun eigen leven behouden en
in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.
Nu steeds meer voorzieningen uit de AWBZ worden geschrapt zullen mensen, die een beroep
deden op deze voorzieningen, hulp vragen bij de gemeente in het kader van de Wmo.
Wat is de taak van de WMO-Raad?
Om te zorgen dat de burgers van Eijsden-Margraten, die ondersteuning nodig hebben, ook
inderdaad de compensatie ontvangen die hen het beste helpt om gewoon in de maatschappij
mee te blijven doen, zullen wij als WMO-Raad:
1) de gemeente nauwlettend volgen bij het waarmaken van een goed beleid ten aanzien van
de maatschappelijke ondersteuning. Hiertoe zijn afspraken met de gemeente gemaakt. Zo
heeft onze WMO-Raad regelmatig gesprekken met de wethouder (Jo Bisscheroux) en
ambtenaren van de gemeente.
2) een luisterend oor bieden aan ingezetenen van gemeente Eijsden-Margraten.
WMO-raadsleden zullen in hun achterban bewust vragen naar ervaringen.
Ook kunnen mensen zelf hun ervaringen met de ondersteuning vanuit de WMO te allen tijde
melden bij een WMO-raadslid dat ze kennen of bij het secretariaat (tel. 043-4072579; mail:
wmomargraten-eijsden@planet.nl; (post)adres: Dorpsstraat 23, 6267 AA Cadier en Keer).
WMO-Raad vergaderingen zijn openbaar, u bent dus welkom om deze vergaderingen bij te
wonen. De eerstvolgende vergadering is gepland op
20 februari a.s. van 14.30 u. - 17.00 u. in kamer 0.15 gemeentehuis Eijsden.
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