Zaaknummer: 2022-044631

Verzoek agenda
Agenderen
Onderwerp: Agendering Wmo-vervoer
Te agenderen in: Maatschappelijke Ontwikkeling op 8 november 2022.
Aanleiding:
In de motie van 7 maart 2022 omtrent het Wmo-vervoer is verzocht om het Wmo-vervoer te agenderen. Zoals
eerder per raadsinformatiebrief is geïnformeerd, maken de verwachte ontwikkelingen op dit
gespreksonderwerp dat het agendapunt is uitgesteld tot Q4 2022. Dit agenderingsverzoek heeft nadrukkelijk
een link met 2022-044583, het agenderingsverzoek tot wijziging van de Wmo-verordening. Beide
agenderingsverzoeken zijn ter uitvoering van de aangenomen motie over Wmo-vervoer.
Doel van de bespreking:
Het toehoren van een presentatie over het gehouden onderzoek naar de huidige inrichting van het Wmovervoer. In deze presentatie worden een aantal mogelijke scenario's geschetst voor de toekomstige inrichting
van het Wmo-vervoer. De commissie MO wordt verzocht om zich uit te spreken over hetgeen is
gepresenteerd. Naar aanleiding van de inspraak vanuit de raadscommisie wordt het beleid verder uitgewerkt.
Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: geen
Bespreekstukken:
De toelichting wordt mondeling verstrekt
Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet:
Het was op de bestuurlijke termijnkalender gezet en geagendeerd voor de bijeenkomst van 13 september.
Deze datum is er per abuis vanaf gehaald in plaats van verschoven naar een later tijdstip.
Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering:
Gelet op de wens van de raad om inspraak te hebben in dit onderwerp, is het onderwerp geagendeerd voor
de eerstmogelijke gelegenheid waarop het onderwerp ter sprake kan komen nadat de onderzoeksresultaten
bekendgemaakt zijn aan de portefeuillehouders in de regio.
Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden:
Voortgang in het kiezen van een toekomstige inrichting van het Wmo-vervoer is sterk afhankelijk van de
inspraak van de raad en overige stakeholders zoals de ASD. Tijdige informatiedeling zorgt ervoor dat de
beoogde deadline voor het implementeren van nieuw beleid behaald wordt.
Vanwege de al benoemde inhoudelijke samenhang met de aanpassing Wmo-verordening is behandeling van
beide onderwerpen in dezelfde commissievergadering gewenst.
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Den Helder, 20 september 2022
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

K. van Veen
secretaris

