Aan: Alle Gemeenteraden van Nederland
Urgentie: Zeer hoog
Inzake: WMO Regresrecht 2018

BERLIMONT CMC CONSULTING
Doorzending door Griffie: Direct

BELGIUM -THE NETHERLANDS

Postbus 10503,2501 HM Den Haag
Den Haag 7 Kasterlee 7 17 januari 2018

Geachte Leden van de Raad,
Uw Raad heeft van de werkcombinatie 'Berlimont-CMC/Stichting Letselschade en Gerechtigheid'
per mail informatie ontvangen inzake het te nemen besluit voor uw gemeente per 19-1.
Het gaat hier om deelname aan de verlenging van het WMO Convenant Regresrecht 2018,
tussen de VNG (namens u) en het Verbond van Verzekeraars.

Ons blijkt dat in vele gemeenten niet alle informatie direct en/of tijdig aan Uw Raad is verstrekt.
Er zijn onderbouwende/verklarende stukken uit ons rapport (w.o. cijfermateriaal en belangrijk
nieuws uit de Tweede Kamer) mogelijk nog niet bij u terechtgekomen.
Dit is nogal schokkend daar morgen, 19-1, de zgn. VNG-deadline is om uw verlenging te stoppen.

Dit is de informatiestroom die wij aan uw gemeente stuurden:
23/24 okt

le brief, per mail, Raad en College

12 dec

2e briefpakket, per mail, Raad en College (7 bijlagen uit rapport en reactie op VNG)

2 jan

3e brief, per post, naar College B en W (klacht aan De Nederlandsche Bank en AFM)

Het lijkt erop en blijkt dat in vele gemeenten al deze stukken NIET bij Uw Raad voorhanden zijn ter
wijl deze week het College B en W tot deelname aan dit risicovolle convenant zal besluiten.
Voorbeeld: In Terneuzen is gister, 16-1, het onderwerp besproken (Commissie Samenleving) en de
cruciale stukken van 12-dec en 2-jan waren niet voorhanden. De wethouder 'verzuimde' deze stuk
ken te melden wetende dat wij klachten hebben gedeponeerd. B en W was volledig op de hoogte.
Wij zijn er nu van overtuigd dat de tegenwerking van de VNG zich heeft versterkt door het 'ont
houden' van belangrijke stukken die voor uw beeldvorming essentieel zijn; in vele gemeenten.
Ook in de VNG Commissie Gezondheid en Welzijn op 7 december is éénzijdig en zonder onderbou
wing het VNG-bestuursvoorstei van 27-11 overgenomen. Er waren alweer geen rapportages.

Wij sturen u bijgaand ALLE eerder naar uw gemeente verstuurde documenten (12-1212-1).
Daarbij verzoeken wij u in uw Presidium deze zaak per direct te bespreken waarna met urgentie
inhoudelijke behandeling tot uw terugtrekking zal leiden.
Met vriendelijke groet,

Berlimont-CMC Consulting

Stichting Letselschade en Gerechtigheid

Martinus Brekelmans, senior legal advisor

Maria J. Smulders, senior voorlichter

INTERNATIONAL LEGAL AND HUMANITARIAN ASSISTANCE MEDIATION NEGOTIATION CONSULTING Ã MANAGEMENT
Rode Akkers, Nr. 6 Bus 4,2460 Kasterlee - Belgium 77 Registratie: 0674-890-465

