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Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand zenden wij u het advies van de WMO-Raad van de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude over de Vaststelling verordening en beleidsregels sociaal domein 2019 
zoals toegezegd in de vergadering van de commissie raadsvoorbereiding van 
6 november. Wij delen het advies van de WMO-Raad. De vaststelling van deze 
verordening en beleidsregels is geagendeerd voor de raadsvergadering van 
27 november 2018.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

de burgemeester,

:ed Koot Pieter Heiliegers
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Geacht College,

U hebt ons verzocht advies uit te brengen over het raadsbesluit vaststelling verordening en 
beleidsregels sociaal domein 2019.

Wij hebben in de WMO-vergadering van 30 oktober 2018 de inhoud besproken en gekeken naar 
de verschillen in de vergoedingen in beide gemeente.

In 2019 worden de bewoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in het algemeen niet slechter 
van het beleid in de nieuw gevormde gemeente.

Er is voorzien in de mogelijkheid om het overgangsrecht toe te passen indien bewoners van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude nadelige gevolgen ondervinden onder het regime van de 
nieuwe verordeningen c.q. Beleidsregels.

Wij kunnen akkoord gaan met de verordeningen, beleidsregels en het raadsbesluit die in 2019 van 
kracht worden.
Wij hebben nog één punt waarvoor wij uw aandacht willen vragen en wel dat de adviezen van de 
Participatieraad serieus worden meegenomen in de besluitvorming, de gevraagde als wel de 
ongevraagde.

Wij hopen dat de nieuwe Participatieraad uw college en raad van goede adviezen zullen voorzien. 

Hoo

D. van Heun, voorzitter


