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Geachte leden van de WMO-raad, 

Hierbij ontvangt u het concept WMO-verantwoordingsverslag over het jaar 2012. 

Adviesaanvraag 
Ik verzoek u vriendelijk om uw welgewaardeerde advies uit te brengen over dit verantwoordingsverslag. Het 
is -gelet op de zomerperiode en de termijnen voor de college- en raadsvergaderingen- noodzakelijk dat u 
een schriftelijk advies uitbrengt voor 1 juli 2013. Uiteraard ben ik van harte bereid om een gesprek met een 
delegatie van de WMO-raad over dit verantwoordingsverslag aan te gaan. 

Financiële verantwoording 2012 
In de raad is in 2012 afgesproken dat de financiële rapportage over de WMO meegenomen wordt in de 
vaststelling van de jaarrekening. Deze vaststelling van de jaarcijfers 2012 heeft in het voorjaar reeds 
plaatsgevonden. Desalniettemin zijn de financiële cijfers van de WMO over 2012 opgenomen als bijlage 2 
bij het verantwoordingsverslag. Mochten daar nog prangende vragen over zijn, dan adviseer ik u om deze 
via de mail voor te leggen aan mijn collega Rob Smits, email smits.r@woerden.nl. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen. Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer 06-
35113533 of via de email ploeg.a@woerden.nl. 

Met yr\endejjjke groet, 

AnnieK van der Ploeg 
Uêleidsadviseur WMO gemeenten Woerden en Oudewater 

bijlage: concept verantwoordingsverslag WMO 2012 gemeente Woerden 
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