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Den Haag, 23-10-2017   Urgentie: Hoog

Alle Gemeenteraden en Colleges van Burgemeester en Wethouders 
van Nederland

Voorliggend besluit deelname ´Convenant WMO Regresrecht´ 
tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten en Verbond van 

Verzekeraars

Geachte Griffiers,                                                                                                              
Geachte Gemeenteraden en Geachte Colleges van Burgemeester en Wethouders,

Middels dit schrijven willen wij u graag een (korte) toelichting sturen op één van uw 
voorliggende besluitvormingen. Wellicht dat in sommige gemeenten (zoals onlangs in 
Meierijstad) het onder-werp in uw komende Raadsvergadering en/of Raadscommissies 
kan worden geagendeerd.                            
Het gaat om het B&W beslispunt “Deelname meerjaren Convenant WMO Regresrecht 
VNG/VvV     
per 1-1-2018” dat omstreeks deze tijd, Oktober/November, door de VNG zal worden 
aangeboden.                         

Ons dringend advies: Doe niet mee aan dit Convenant. Uw gemeente loopt 
extreme risico´s.                                                                                

Indien nodig, en op uw verzoek, zijn wij graag bereid u een persoonlijke toelichting te 
geven op het volledige rapport (met alle vertrouwelijke bijlagen) zoals onlangs door 
ons is opgesteld. 
Het zal u zeker ten dienste zijn bij uw afwegingen. En het onderwerp is eenvoudiger 
dan gedacht.                    
En het zal u, daarvan zijn wij overtuigd, erg veel problemen en veel geld en risico´s 
besparen.                            
Wij hopen dat deze ´summiere´ aanvulling uw aandacht zal krijgen ten behoeve van 
uw inwoners.
Alle Nederlandse gemeenten informeren wij heden met dit emailbericht op dezelfde 
manier.   Daarmee kan, voor het eerst in 4 jaar, met de juiste informatie, in alle 388 
Gemeenteraden en 388 Colleges van B & W, een betrouwbare afweging worden 
gemaakt voor 17.1 miljoen Nederlanders.                  
In Den Haag is al ruime belangstelling van de nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, CU, 
D66 en de SP.

M. Smulders, senior voorlichter                                                                                         
M. Brekelmans, senior legal advisor                                                                                  

B-CMC Consulting / Stichting Letselschade en Gerechtigheid                      
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         Voor een niets verhullende afspraak: 06-58818633 / 06-31321750  (géén voice!)
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