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“ZO SOCIAL DEAL 2012-2014” 

 

tussen Dagelijks Bestuur Amsterdam Zuidoost 

en Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost 

 
 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost  

& 

 de Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost, 

 

 

in overweging nemende dat:  

• De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 van kracht is geworden, bedoeld 
om op het brede sociale domein de overgang te maken van de verzorgingsstaat naar de 
participatieve samenleving (‘iedereen doet mee’), mede uit het oogpunt van de 
beheersbaarheid van (bezuiniging op) maatschappelijk kosten van Zorg en Welzijnsproducten 
en diensten;  

• het DB van Stadsdeel Zuidoost (uit de vorige bestuursperiode) in maart 2008 de Wmo-
Adviesraad Zuidoost in het leven heeft geroepen om: (1) als antennes in het veld te fungeren, 
(2) oplossingsgerichte adviezen te formuleren richting het DB over zaken die de Wmo 
betreffen, en (3) te helpen aan vergroting van het draagvlak in de geest van de Wmo;  

• genoemde partners met elkaar in 2009 een convenant hebben afgesloten, geldig tot 8 juli 
2012, waarin afspraken zijn vastgelegd over ondermeer doelstelling, taken, 
samenstellingoverleg, advisering, ondersteuning, budget en verantwoording; 

• de Wmo sinds de invoering onderhevig is (geweest) aan tal van wijzigingen en bezuinigingen, 
zowel nationaal als op het lokale niveau tussen stad en stadsdelen, zoals overhevelingen van 
functies van de AWBZ naar de Wmo 

• de Wmo (‘iedereen doet mee’) álle portefeuilles van de het DB in Zuidoost raakt, zoals  
participatie, activering, welzijn, zorg, jeugd, sport, diversiteit, werk, wonen en verkeer 

• het DB haar ambities betrekking hebbend op het terrein van Welzijn en Zorg heeft 
verwoord in het bestuursakkoord (‘zelfredzaamheid en participatie’) en meer specifiek in het 
participatieprogramma (‘ alle bewoners doen naar vermogen mee aan de maatschappij’ ), de 
visie op zorg (‘samenredzaam en kracht van bewoners’), en de nota diversiteitsbeleid ( 
‘kansen voor iedereen’), en daar graag zo goed en zo concreet mogelijk uitwerking aan geeft, 
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in vorm, houding en inhoud, samen met haar ambtenaren, haar bewoners en gebruikers en 
aanbieders; 

• de Wmo-Adviesraad Zuidoost sinds haar oprichting aan het DB (deels ongevraagd) 24 
adviezen heeft gegeven en haar visie ook aan raad en diverse maatschappelijke organisaties 
heeft gepresenteerd, danwel – op verzoek - heeft meegedacht over omslagen in denken en 
doen waar het het brede sociale domein terrein van welzijn en zorg betreft; 

• de Wmo-Adviesraad Zuidoost inmiddels een belangrijke schakel vormt tussen de rijke 
diversiteit aan intermediairen (bewoners- en gebruikersgroepen) en het DB, door al zo vroeg 
mogelijk in de ontwerpfase van beleid met voorstellen te komen van eigentijdse proces- 
en systeeminnovaties (zoals: meer vraaggestuurd, bottom-up initiatiefkracht, gericht op het 
gemeenschappelijke speelveld faciliteren), om zo het democratisch gehalte te waarborgen en 
bij te dragen aan empowerment, zodanig dat bewoners(-groepen) en gebruikers(-groepen) elk 
‘op eigen wijs’ optimaal mee kunnen (blijven) doen;  

• de Wmo-Adviesraad Zuidoost in 2011 pro-actief en cocreatief, samen met DB, ambtenaren, en 
vraaggestuurde organisaties in Zuidoost de regie heeft genomen in inhoud en vormgeven aan 
een Samenredzaam Zuidoost vanaf 2014, teneinde zoveel mogelijk ‘Wmo-proof’ te worden, 
en waarin ook nieuwe rollen en nieuwe vormen van regie en communicatie zijn verkend, zowel 
van de gemeente als ook van de bewoners- en gebruikersgroepen en aanbieders, en ook in 
haar daarop volgende adviezen op voortborduurt; 

• thans – mede ingegeven door bezuinigingen - gewerkt wordt aan een noodzakelijke 
herschikking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tussen stad en stadsdelen, te 
implementeren vanaf voorjaar 2014; 

• onlangs, onder verantwoordelijkheid van de Stedelijke Wethouder Wmo, een nieuw stedelijk 
Wmo-beleidsplan 2012-2016 is vastgesteld onder het motto: ‘Amsterdammers helpen elkaar’, 
en waarin enerzijds gestreefd wordt naar partnerschap tussen aanbieders en (potentiële) 
cliënten en bewoners en waarin anderzijds aangegeven wordt dat het voor toekomstbestendig 
beleid verstandig is om als één Amsterdam te opereren; 

• sinds 2009 ook geregeld overleg en afstemming plaatsvindt tussen de voorzitters van de 
Wmo-Adviesraden (soms ook Wmo-Podia genoemd) van de stadsdelen en de centrale 
stad; 
 

komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1: begrippen 

1. In deze Social Deal wordt verstaan onder:  
a. Het Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van het stadsdeel  
  Amsterdam Zuidoost; 

  b. De Wmo-Adviesraad: Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost; het  
   adviesorgaan voor het DB inzake Wmo-kwesties; 

  c.  De Raad: de stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost; 

  d. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning; 
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  e. Doelgroep(en): de personen/groepen die onder de werkingssfeer van 
   de Wmo vallen  

2 Voor zover niet anders is bepaald worden de begrippen in deze Social Deal in 
dezelfde betekenis gebruikt als in de Wmo. 

 

Artikel 2: Doelstelling Social Deal 

1. DB en Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost beogen met deze Social Deal dezelfde 
doelen: in gezamenlijkheid toewerken naar een samenleving in Zuidoost die zo 
optimaal mogelijk ‘Wmo-proof’ is in 2014, met daarbij specifieke aandacht voor vorm, 
inhoud en houding en optimale inzet en verdeling van (financiele) middelen en 
menskracht. 

2. Het doel van de Wmo-Adviesraad is om vanuit een onafhankelijke positie, een 
optimale betrokkenheid van burgers te bewerkstelligen bij het voorbereiden, 
vaststellen, uitvoeren en evalueren van het Wmo-beleid.  

3. Met de voortzetting van de Wmo-Adviesraad wordt de bevordering beoogd van de 
kwaliteit van de Wmo-praktijk, die waar mogelijk in gezamenlijkheid wordt 
vormgegeven: met representanten van bewoners, gebruikers, aanbieders en 
gemeente. 

 

Artikel 3: taken 

1. De Wmo-Adviesraad heeft tot taak het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd te 
adviseren over onderwerpen die de vorming, controle en evaluatie van het 
stadsdeelbeleid ten aanzien van de Wmo betreffen. Alle adviezen, gevraagd en 
ongevraagd, aan het Dagelijks Bestuur, worden onverkort ter kennisname aan de 
Raad verstrekt. 

2. De Wmo-Adviesraad is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de voor het 
stadsdeel Zuidoost relevante Wmo-domeinen, voor zover deze de doelgroepen raken. 
De Wmo-Adviesraad geeft de signalen door aan het Dagelijks Bestuur. 

3. Anticiperend op de herschikking van bestuurlijke taken en bevoegdheden van stad en 
stadsdelen per 2014 komt de Wmo-Adviesraad met voorstellen over hoe toegewerkt 
kan worden naar het faciliteren van een grotere regie bij bewoners en gebruikers 
(ondermeer door meer lokaal coöperatief ondernemerschap te bevorderen), teneinde 
de samenredzaamheid te vergroten.      

4. De Wmo-Adviesraad informeert de organisaties die hij vertegenwoordigt adequaat 
over de ontwikkelingen en uitvoering van beleid en regelingen op het terrein van de 
Wmo. 

5. De Wmo-Adviesraad behandelt geen klachten die betrekking hebben op individuen. 
 

Artikel 4: samenstelling 

1. De Wmo-Adviesraad bestaat uit maximaal 13  leden, inclusief een onafhankelijk 
voorzitter. 

2. In de Adviesraad kunnen zitting hebben: 
a. Zes betrokken bewoners vanuit de volgende invalshoeken: diversiteit en 

inclusiviteit, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen 
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met een psychische beperking, ouderen, vrijwilligers/mantelzorgers, religieuze 
organisaties.  

b. Zes betrokken bewoners uit de verschillende buurten/wijken van het stadsdeel 
Zuidoost. 

c. Alle leden, m.u.v. de voorzitter, ontvangen voeding vanuit hun achterban, 
maar functioneren zonder last of ruggespraak. 

d. Om het belangrijke aandachtsgebied ‘Jeugd’ vorm te geven, wordt dit thema 
twee maal per jaar geagendeerd in gezamenlijkheid met (een delegatie van) 
JARZO en hun ondersteuner. 

3. De samenstelling kan tussentijds in overleg tussen Dagelijks Bestuur en Wmo-
Adviesraad gewijzigd worden. 

4. De Wmo-Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die geen 
banden heeft met in de Wmo-Adviesraad zitting hebbende organisaties of 
bewonersverenigingen.  

 

Artikel 5: aanwijzing en zittingsduur 

1. De voorzitter van de Wmo-Adviesraad wordt benoemd door het Dagelijks Bestuur op 
voordracht van de Wmo-Adviesraad. Verlenging of vervanging van de overige zittende 
leden worden ter kennisgeving gemeld aan het DB. 

2. Teneinde representatieve organisaties van de Wmo-doelgroepen in de gelegenheid te 
stellen een kandidaat voor de Wmo-Adviesraad aan te leveren worden deze hiertoe 
schriftelijk benaderd. 

3. Vertegenwoordigers van bewoners worden benoemd aan de hand van de volgende 
gebiedsindeling: Bijlmer Hoogbouw, Bijlmer Laagbouw, Venserpolder, 
Holendrecht/Reigersbos, Nellestein, Driemond/Gein, zo mogelijk in overeenstemming 
met de indeling in woonservicewijken.  

4. De zittingsduur van de leden van de Wmo-Adviesraad  (inclusief de voorzitter) is vier 
jaar, welke periode op voordracht van de Wmo-Adviesraad maximaal eenmaal kan 
worden verlengd.  

5. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van de Wmo-Adviesraad is alleen 
mogelijk met een schriftelijke kennisgeving.  

 

Artikel 6: overleg 

1. De Wmo-Adviesraad komt zo vaak als noodzakelijk - doch minimaal 8x per jaar - 
bijeen, op het stadsdeelkantoor. 

2. Op verzoek van de voorzitter van de Wmo-Adviesraad kunnen stadsdeelambtenaren 
voor vergaderingen van de Wmo-Adviesraad worden uitgenodigd. 

3. Op uitnodiging van de verantwoordelijke portefeuillehouder Wmo wordt ten minste 2x 
per jaar een afzonderlijke overlegvergadering tussen (een vertegenwoordiging van) de 
Wmo-Adviesraad en de portefeuillehouder belegd. 

4. De Wmo-Adviesraad heeft het recht zelf onderwerpen ter bespreking op de agenda 
van de overlegvergadering te plaatsen en kan ook het DB uitnodigen voor overleg.  
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Artikel 7: advisering en gezamenlijk ontwerp 

1. Het Dagelijks Bestuur legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 schriftelijk om 
advies voor aan de Wmo-Adviesraad, rekening houdend met haar vergaderschema. In 
de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd. De 
Adviesraad ontvangt hiertoe schriftelijk alle relevante informatie. 

2. De Wmo-Adviesraad brengt binnen 3 weken na haar eerstvolgende vergadering na 
ontvangst van de adviesaanvraag schriftelijk advies uit aan het Dagelijks Bestuur. 

3. Besluiten van de Wmo-Adviesraad worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij 
een eventueel staken van de stemmen beslist de stem van de voorzitter. 
Minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld.  

4. Indien het Dagelijks Bestuur het advies van de Wmo-Adviesraad niet of slechts 
gedeeltelijk overneemt dan deelt het DB dit standpunt, met redenen omkleed, 
schriftelijk mee aan de Wmo-Adviesraad en legt dit standpunt ter inzage aan de leden 
van de Stadsdeelraad. 

5. Indien de Wmo-Adviesraad aanleiding ziet om een ongevraagd advies uit te brengen 
aan het DB, zal zij van dit recht gebruik maken, en op dezelfde wijze als bij een 
gevraagd advies tot een advies komen. 

6. De Wmo-Adviesraad maakt haar gevraagde en ongevraagde adviezen openbaar (met 
name via haar website), zodra zij aan het DB haar advies heeft uitgebracht. Ook de 
antwoorden van het DB op de adviezen komen z.s.m. na ontvangst op de website.  

7. Waar nodig en mogelijk komt de Wmo-Adviesraad met voorstellen over gezamenlijk 
ontwerp van nieuwe invalshoeken inzake Wmo-thema’s, bv over een nieuwe vorm van 
buurtzorg, of over coöperatief buurtvervoer. 
 

Artikel 8: ondersteuning, budget, faciliteiten  

1. De Wmo-Adviesraad heeft een vast contactpersoon binnen de ambtelijke organisatie. 
2. De Wmo-Adviesraad heeft de beschikking over raadsondersteuning opdat zij haar 

taken (organisatie, advisering, administratie en communicatie op een goed wijze kan 
uitvoeren.  

3. Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad wordt in de stadsdeelbegroting 
een budget opgenomen voor: 

a. vacatieregeling voor de leden van de Adviesraad 
b. bureaukosten 
c. kosten raadsondersteuning. 

4. Het budget wordt beschikbaar gesteld aan de Stichting Financieel Beheer Wmo-
Adviesraad Amsterdam Zuidoost, welke is opgericht in november 2010. De 
bestuursleden hiervan maken allen deel uit van de Wmo-Adviesraad, en zijn ook 
voorgedragen door de Wmo-Adviesraad.  

5. Op verzoek van de Wmo-Adviesraad kan het Dagelijks Bestuur extra faciliteiten 
beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de 
Adviesraad. 
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Artikel 9: verantwoording en evaluatie 

1. De Wmo-Adviesraad doet jaarlijks – vóór 1 april - verslag van haar werkzaamheden 
aan het DB en haar achterban, zowel inhoudelijk als financieel.  

2. De Wmo-Adviesraad dient vóór 1 juni, voorafgaand aan een nieuw jaar, haar begroting 
en werkplan in bij het DB. 

3. Deze Social Deal wordt begin 2014 door beide partners in gezamenlijkheid 
geëvalueerd, in termen van ‘hoe Wmo-proof is Zuidoost’, qua vorm, inhoud en 
houding, mede in het licht van de ontwikkelingen inzake herschikking, 
verantwoordelijkheden en rollen van stad en stadsdelen.  

 

Artikel 10: inwerkingtreding 

Deze Social Deal treedt in werking vanaf de dag van ondertekening, op 21 juni 2012.  

 

Artikel 11: citeerartikel 

Deze Social Deal wordt aangehaald als 'Social Deal van Dagelijks Bestuur Amsterdam 
Zuidoost en Wmo-Adviesraad Amsterdam Zuidoost’. 

 
Aldus overeengekomen  
 
Amsterdam Zuidoost  d.d. 21 juni 2012 
 
 
Voorzitter Wmo-Adviesraad    Dagelijks Bestuur 
 
 
 
Mevrouw Dr. A. Stijkel     de Heer U. Vyent	  


