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Reactie op uw advies voor beleidsplan Wmo-Jeugd
Opheusden,

Geachte leden van de Wmo-raad, geachte mevrouw Talman-van der Woude,
Het advies van de Wmo-raad op het beleidsplan Wmo-Jeugd 2017-2020 ontvingen wij op 4 juli
2017. Hiervoor willen wij u hartelijk danken.
Uw Wmo-raad was zeer betrokken bij de ontwikkeling van het beleidsplan. Veel van uw
opmerkingen en adviezen werden al meegenomen in het plan of krijgen een plek in de
uitvoering.
Een formeel advies van uw Wmo-raad op het uiteindelijke concept van het beleidsplan vinden wij
belangrijk. Reden waarom wij u hebben verzocht alsnog te reageren toen bleek dat u tijdens de
inspraak periode geen advies instuurde. Een formele beantwoording van uw advies was voor
behandeling van het beleidsplan in de raad niet mogelijk. Wel werd uw advies beschikbaar
gesteld aan de gemeenteraad om dit te betrekken bij het besluit over het beleidsplan.
Het beleidsplan Wmo-Jeugd 2017-2020 werd op 6 juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.
Wij informeren u graag hoe wij uw adviezen betrekken bij de verdere uitwerking van het
beleidsplan.
U vindt onze reactie in de bijlage bij deze brief. Graag gaan wij bij de totstandkoming van het
uitvoeringsplan nogmaals met u in gesprek om uw kennis en expertise mee te nemen bij de
verdere uitwerking. Wij hopen dat u hiertoe bereid bent en zullen hiervoor in het najaar contact
met u opnemen.
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw advies en bijdragen aan het beleidsplan.
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