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Weert, 8 juni 2005 
 
 
Onderwerp: uitnodiging themabijeenkomst Wmo 
Bijlage(n): geen 
 
 
Geacht bestuur, geachte heer, mevrouw, 
 
De raad van de gemeente Weert nodigt u (of een vertegenwoordiging van uw bestuur) uit 
voor een themabijeenkomst rond de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
die gehouden wordt op donderdag 30 juni van 19:00 – 22:00 uur in de raadzaal van 
het Stadhuis, Beekstraat 54.  
 
Doel van de avond 
Hoewel kort zal worden stilgestaan bij de inhoud van de Wmo, is dit géén informatie-
avond. De gemeenteraad wil deze bijeenkomst gebruiken om actief met zorgvragers en 
zorgaanbieders van gedachten te wisselen over de nieuwe wet en de kaders die de 
gemeente Weert moet stellen voor de invoering van de wet. Dit zal gebeuren in een 
themabijeenkomst met een vrij gedeelte, waarbij eenieder zijn of haar opmerkingen kwijt 
kan. 
Aan het einde van de bijeenkomst willen wij als raad een beeld hebben van wat er 
maatschappelijk leeft met betrekking tot de Wmo. Dit vinden wij belangrijk om de 
hoofdlijnen van het Wmo-beleid te kunnen bepalen.  
 
Omdat het tevens een openbare bijeenkomst is, is elke geïnteresseerde burger van harte 
welkom. Om toe te horen, maar ook om mee te discussiëren over de onderwerpen, als 
men dat wil.  
 
Voorbereiding 
Als voorbereiding op de bijeenkomst van 30 juni aanstaande, kunt u vanaf 15 juni via 
www.weert.nl de concept kadernota Wmo downloaden en bestuderen. Deze kadernota zal, 
mede op basis van uw inbreng, in de raadsvergadering van 21 september worden 
vastgesteld.  
 
Programma 
19:00 – 19:10 uur: Opening en inleiding door de voorzitter van de commissie Welzijn, 

de heer J.J. Hendrikx  
19:10 – 19:30 uur: 1. Inleiding Wmo en concept kadernota, door de heer J. Goossens, 

projectleider Wmo 
 2. Gelegenheid tot het stellen van korte vragen over de inleiding 



 

19:30 – 20:45 uur: Informeel gedeelte. Op de eerste verdieping van het stadhuis 
staan de acht politieke partijen voor u klaar om uw visie te horen 
op de WMO. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid op een 
´zeepkist´ gedurende vijf minuten uw betoog te houden. Hiervoor 
kunt u zich vóór 28 juni aanmelden bij de heer R. Rutten van de 
gemeente Weert tel. 575 207 of via e-mail r.rutten@weert.nl.  

20:45 – 21:00 uur: Pauze 
21:00 – 22:00 uur: Interactief debat tussen de zorgvragers en zorgaanbieders, burgers 

en raad. Aan het eind van dit debat worden door de voorzitter 
conclusies geformuleerd die worden betrokken bij de definitieve 
vaststelling van de kadernota door de gemeenteraad. 

 
Graag tot ziens op donderdag 30 juni aanstaande! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
De heer J.J. Hendrikx    R.J.C.M. Rutten 
Voorzitter commissie Welzijn   Commissiegriffier Welzijn 


