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Rib (13R.00442) inzake Rapportage 
klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie neemt kennis van de rapportage klanttevredenheidsonderzoek Wmo 
2012. Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. Er wordt geen formeel 
besluit gevraagd van de raad. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 De commissie krijgt elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek Wmo aangeboden. 
Het klanttevredenheidsonderzoek 2011 is besproken in de commissie van 9 mei 
2012. Tot 2012 kreeg de commissie tegelijkertijd met het 
klanttevredenheidsonderzoek ook nog jaarlijks een verantwoordingsverslag inzake 
Wmo. Bij het vaststellen van het Wmo beleidskader 2012-2015 in maart 2012 is 
besloten om het verantwoordingsverslag nog maar om de twee jaar ter kennisgeving 
aan te bieden aan de raad. 

 Op 11 september 2013 heeft de commissie het Wmo verantwoordingsverlag 2012 
besproken. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief is toen bevestigd dat de raad 
alleen nog maar in 2013 en 2015 een verantwoordingsverslag ontvangt. 

 
3. Vervolgprocedure 

Dit onderwerp kent in principe geen vervolgbehandeling in de raad van februari. Het is 
altijd mogelijk om naar aanleiding van de bespreking in de commissie een motie aan te 
kondigen voor bespreking in de raad. Moties zijn politieke uitspraken of opdrachten aan 
het college en/of de raad. 
 

4. Bijzonderheden 

 In de raadsinformatiebrief is geen aandacht voor de aanbevelingen uit het 
klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012. Het streven is om zowel raadsvoorstellen 
als raadsinformatiebrieven dusdanig aan te bieden dat de bijlagen slechts ter 
ondersteuning nodig zijn. Kortom, alleen op basis van de informatie in de 
raadsinformatiebrief dan het raadsvoorstel begrijpt de lezer waar het om gaat. Dit lijkt 
hier niet het geval te zijn. 

 Hoewel het een boel uitvoeringskwesties betreft wordt onder het kopje “vervolg” niet 
duidelijk hoe de aanbevelingen daadwerkelijk worden geborgd in de integrale 
aanpak transformatie sociaal domein.  


