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de leden van de raad
de portefeuillehouders Wmo en Jeugd
13 maart 2018
Benoeming leden nieuwe Adviesraad Wmo en jeugdwet BMWE-gemeenten

Al enige tijd werken we aan het opstellen van één nieuwe adviesraad Wmo/jeugd voor de BMWEgemeenten. In 2016 bent u hier middels een raadsmemo over geïnformeerd. Eind 2017 heeft u de
nieuwe verordening Adviesraad Wmo en jeugdwet vastgesteld. Met deze memo wil het college u
informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe adviesraad.
2018 is een overgangsjaar waarin we de nieuwe adviesraad willen opbouwen en tegelijkertijd de
oude adviesraden nog maximaal een half jaar in stand willen houden. In januari is een eerste
bijeenkomst geweest met de beoogde leden van de nieuwe adviesraad. In totaal 7 leden van de
‘oude’ lokale adviesraden hebben aangegeven mee te willen helpen met het opbouwen van de
nieuwe adviesraad. Elke gemeente is hiermee vertegenwoordigd in de nieuwe adviesraad , aangezien
vanuit elke gemeenten minimaal één persoon uit een lokale adviesraad in de nieuwe adviesraad wil
plaats nemen. Deze personen hebben het voortraject meegemaakt en hebben een goed beeld van
de opzet en werkwijze van de nieuwe adviesraad. In de loop van 2018 maken deze leden plaats voor
nieuwe leden.
In artikel 3 van de verordening adviesraad staat dat de leden, inclusief de voorzitter, door de colleges
benoemd worden. De colleges hebben de volgende personen benoemd:
1. dhr Egbert Kruidhof uit Winsum
2. mw Dineke Mik uit Wehe-den Hoorn
3. mw Charlotte Lusink uit Winsum
4. mw Corrie Alblas-Wiersema uit Bedum
5. dhr Siep de Gries uit Uithuizen
6. dhr Wim Verkerk uit Winsum
7. dhr Sietse Olinga uit Winsum
Dhr. Kruidhof is benoemd als voorzitter. De leden hebben zitting voor maximaal 4 jaar. Een aantal
leden heeft aangegeven deze termijn niet vol te willen maken en in de komende tijd plaats te willen
maken voor nieuwe leden. Op 16 maart vindt de installatie van de adviesraad plaats. Met het
benoemen van deze 7 personen zijn er nog drie plaatsen te vullen in de nieuwe adviesraad. Hiervoor
wordt op zeer korte termijn een sollicitatieprocedure gestart. Hierover wordt breed
gecommuniceerd, zodat alle inwoners van BMWE kans krijgen om te solliciteren en plaats te nemen
in de adviesraad. Bij het zoeken naar nieuwe leden (nu en later dit jaar) wordt nadrukkelijk gestreefd
naar een evenwichtige lokale verankering, met een goede verdeling van leden over het gebied.

