
BERLIMONT CMC CONSULTING 
BELGIUM - THE NETHERLANDS 

Postbus 10503,2501 HM Den Haag 

Alle 386 Gemeenteraden Nederland (via Griffie) 
11-12-2017, Convenant WMO Regres 2018 

Geachte Raadsleden, 

Op veler verzoek sturen wij u bijgaand meer informatie met bijlagen, weer via uw eigen Griffie. 
Nu de VNG op 7-12-2017 feitelijk het verzoek tot Verlenging 2018 van dit absurde Convenant aan 
al uw Colleges heeft voorgelegd, is verder uitstel ongewenst. Het moet en kan worden gestopt. 
Simpelweg met een concreet initiatiefvoorstel of met een breed gesteunde motie. 
Wellicht te larderen met een motie van treurnis of een motie van wantrouwen. Dat is aan u. 
Volgens de VNG zijn de voorwaarden 2018 niet veranderd t.o.v. 2017. Er is geen nieuwe tekst. 

Nog even kort de headlines van dit bijzonder ongewenste Convenant: 
- Voor de 3 e maal op rij komt het Convenant te laat tot stand. Het zou steeds op de l e van het nieuwe 
kalenderjaar klaar moeten zijn. Ook afrekeningen en berekeningen waren weer niet op tijd. 
- Voor de 3 e maal zijn er geen cijfermatige onderbouwingen dus waarom een deal van pj Cllmiljoen? 
- Voor de 3 e maal worden slachtoffers compleet buitengesloten. Hun belangen worden totaal niet 
meegenomen en/of gehoord. Ondanks alle grote kritiek in 2017 (van Ministèren Tweede Kamer). 
- Voor de 3 e maal op rij staan er onwaarheden in het Convenant. 
- het Convenant 2017 voldeed niet aan de wet volgens VWS en moest al snel worden aangepast. 
- Voor de 3 e maal op rij beslissen verzekeraars pas nadat VNG namens de gemeenten heeft getekend. 

Schendingen door deelnemende gemeenten bij Verlenging 2018: 
Art. 3.2 AWB: Op geen enkele manier is door u het zorgvuldigheidsbeginsel toegepast. 
Art. 3.46 AWB: Daarnaast ontbreekt voor de 3 e keer iedere motivering door u. 
Art. 3.4 AWB: Naar het evenredigheidsbeginsel is door u absoluut niet gekeken. 
Met deze ÏOOÍ^ overtredingen is het Convenant door slachtoffers in beginsel al nietig te verklaren. 
Bij een gezonde financiële omgeving hoort niet het onnodig aangaan van grote, in tijd ook 
ongelimiteerde, risico's van onbepaalde waarde. Daarnaast is er direct sprake van onzorgvuldig en 
onbehoorlijk bestuur en kan en moet u ook direct uw College B&W daarop aanspreken. 
De Raad behoort vast te stellen wat de taak is van de gemeente. Wat moet het College bereiken? 
Pas daarna kan het College voor de uitvoering zich afvragen: Hoe? 
De Raad zal zich kunnen en moeten uitspreken tegen iedere betrokkenheid van de gemeente bij 
letselschadegevallen en schadeclaims. Niet ons vak. Niet onze taak. En financieel super riskant. 
Zelf schade claimen bij een erkend geval is voor een gemeente erg eenvoudig en meestal kosteloos. 

Wij roepen u opnieuw op uw College te bewegen dit Convenant 2018 niet te verlengen. 
Indien gewenst sturen wij u graag per omgaande een voorbeeldmotie. 
Tevens kunt u in Januari 2018 deelnemen aan één van onze geplande informatierondes. 

Met vriendelijke groet 
Stichting Letselschade en Gerechtigheid 
Maria Smulders ns 
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