ADVIESRAAD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
EN SOCIALE ZEKERHEID
(WMO-raad)

JAARVERSLAG 2017

INLEIDING
Burgerparticipatie
De wet voorziet in regels voor burgerparticipatie bij de besluitvorming
Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg. In Stede Broec is de Participant de
Wmo-adviesraad. Advisering over Jeugdzorg is ook aan de WMO-adviesraad
opgedragen.
WERKZAAMHEDEN VAN DE ADVIESRAAD
De adviesraad houdt zich bezig met de opgedragen taken. De adviesraad ontviel de
vaste, fysieke ambtelijke ondersteuning van de beleidsmedewerker WMO tijdens zijn
vergaderingen. Deze medewerker wist met name wet- en regelgeving naar de gang
van zaken in de juridische praktijk te vertalen. De toegevoegde waarde was groot,
omdat zo efficiënter kon worden vergaderd. Onze raad ervaart dit als een gemis.
Hoewel in de loop van 2017 incidenteel gebruik gemaakt kon worden van ambtelijke
ondersteuning wordt het gemis van een vaste kracht bij iedere vergadering nog steeds
ervaren. In het verslag over 2015 bleek dat de transitie WMO 2015 in de gemeente
Stede Broec naar behoren kon worden uitgevoerd. 2016 Stond weer “gewoon” in het
teken van de zorg. Dat bleek steeds lastiger, ook in 2017.
De adviesraad is in het verslagjaar 10 x in vergadering bijeen geweest:
26 januari,

23 februari,

23 maart,

20 april,

18 mei,

29 juni,

24 augustus,

21 september,

16 oktober

30 november.

Werkwijze van de adviesraad
De adviesraad is van mening dat zijn taak zo actief en zo breed mogelijk moet
worden opgevat. Daartoe is een plaats op de participatieladder gekozen. Na
ampele overweging is de eerste stap gezet: het verbeteren van (processen rond)
advisering. De raad ziet er op toe alle relevante stukken op het gebied van het
Sociaal Domein voorgelegd te krijgen. Bovendien pleegt onze raad ook eigen
onderzoek ten behoeve van het advies. Het is goed als ook de gemeenteraad alert
is en bij alle relevante stukken vraagt naar het advies van de Wmo-Adviesraad als dit
ontbreekt.
Het aandachtspunt communicatie tussen de adviesraad en de gemeenschap is een
aandachtspunt en is nader uitgewerkt. Er worden vertegenwoordigers van groepen
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belanghebbenden of zorgverleners uitgenodigd hun verhaal te doen en onze vragen
te beantwoorden. Daarvoor is geen selectie of volgorde bepaald. Niettemin was hun
uitnodiging soms ook een gevolg op actuele gebeurtenissen.
In 2017 heeft de adviesraad oriënterende en beeldvormende presentaties van interne
en externe specialisten bijgewoond. Ook werden buiten de gemeentegrenzen
regionale en landelijke bijeenkomsten bezocht.
Ook het aandachtspunt communicatie tussen de adviesraad en de gemeente is een
aandachtspunt en is nader uitgewerkt. Onze raad mocht zich verheugen in de
aanwezigheid en belangstelling van de wethouder, waarbij serieus de dialoog werd
gevoerd.
Afscheid mevrouw A. Ceulemans
Op 7 juli 2017 eindigde de tweede termijn van mevrouw Ceulemans in onze raad.
Sinds 7 juli 2009 had zij zitting in de raad en was haar inbreng op het werkgebied van
de raad in het algemeen van grote betekenis. Haar brede kennis met name op het
gebied van blinden en slechtzienden was een grote steun bij het advieswerk. Maar
niet alleen in onze raad. Ook daarbij was zij op vele gebieden in het sociaal en
maatschappelijk werk een gewaardeerde kracht. Niet voor niets viel haar een
Koninklijke onderscheiding ten deel.
Mevrouw Ceulemans wordt opgevolgd door de heer E. Aloni die eveneens beschik
over een brede ervaring in het sociaal domein. Hij werd benoemd op 15 juni 2017
Ongerustheid
Door de ingrijpende ambtelijke samenvoeging binnen het SED werden de
medewerkers de gemeentelijke medewerkers extra belast. Onze raad heeft daarom
steeds begrip getoond voor de medewerkers die ondanks de verhoogde werkdruk
uitvoering moeten geven aan de opgedragen taken. Regelmatig informeerden wij
naar gang van zaken op de afdeling èn het welzijn van haar medewerkers. Er werden
dan geen onoverkomelijke problemen gemeld.
Niettemin was 2017 een jaar waarin onze raad intern en extern regelmatig
zorgwekkende signalen ontving. Deze betroffen de verwerking van hulpvragen maar
ook het ambtelijk functioneren.
Deze raad is geen ombudsorgaan voor individuele gevallen. Maar als er vaker signalen
komen van zaken die mis zouden gaan, is het wel belangrijk dat de Wmo-Adviesraad
daar over een signaal afgeeft aan het college; Kan de gemeente met de huidige
bezetting inderdaad het werk wel aan en is er reden tot ongerustheid? Enige dagen
voordat we hier inhoudelijk over zouden besluiten werd een onafhankelijk rapport over
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de audit Sociaal Domein SED openbaar, naar de inhoud waarvan we verwijzen. Hierin
werden onze gevoelens van ongerustheid bevestigd. Later in 2017 werd het Rapport
over het functioneren van de SED-organisatie in zijn geheel, gepubliceerd. De
wethouder stelde zijn functie beschikbaar. Onze raad verloor hiermee een betrokken
bestuurder.
Een verbeterplan moet de SED-organisatie weer op de been helpen.
Advisering
In 2017 heeft de adviesraad over een aantal beleidsvoornemens van het college
zowel gevraagd als ongevraagd advies kunnen uitbrengen. Het ging daarbij om de
volgende onderwerpen:
-

Het Cliëntervaringsonderzoek 2015, zowel WMO als Jeugdhulp

-

De WMO-folder

-

De Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

-

Herstel en participatie: toekomstvisie kwetsbare inwoners regio WF 20182023

-

Regionaal Kaderplan Westfriesland Schuldhulpverlening 2017-2020

-

Samenleving 2018 (ongevraagd advies)

Voorzittersoverleg
De voorzitters van de binnen de regio Westfriesland-Oost ingestelde Wmoadviesorganen

hebben

elkaar

in

het

verslagjaar

éénmaal

ontmoet.

Deze

bijeenkomsten worden vooral gebruikt om informatie met elkaar te delen.
Tenslotte
De adviesraad ontvangt waar mogelijk ambtelijke ondersteuning. Wij stellen het op
prijs onze waardering hiervoor uit te spreken.
Grootebroek, 21 februari 2019
C.C.Th. Kleinhout, secretaris
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Colofon
De Adviesraad is ingesteld in 2007.
SAMENSTELLING 2017
Januari

December

F. Bertrand (voorzitter)

F. Bertrand (voorzitter)

T. Baas

T. Baas

H.C.G. Botman-Mroseck

H.C.G. Botman-Mroseck

A.J.A. Ceulemans

E. Aloni

K. Klaver

K. Klaver

C.C.Th. Kleinhout (secretaris)

C.C.Th. Kleinhout (secretaris)

L. Klein-Jong

L. Klein-Jong

J.J.G. Leuring (plv. voorzitter)

J.J.G. Leuring (plv. voorzitter)

W. van den Mosselaar

W. van den Mosselaar

R.J. Sweerts

R.J. Sweerts

Ambtelijke ondersteuning
M. van Vuuren (notuliste)

M. van Vuuren (notuliste)

De adviesraad hanteert een rooster van aftreden en dat ziet er nu als volgt uit:
Naam

Datum benoeming

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

T. Baas

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

F. Bertrand

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

H.C.G. Botman-Mroseck

2013 (31okt)

2017 (31okt)

2021 (31okt)

A.J.A. Ceulemans

2009 (7jul)

2013 (7jul)

2017 (7jul)

E. Aloni

2017 (15jun)

2021 (15jun)

2025 (15jun)

K. Klaver

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

L. Klein-Jong

2014 (28mei)

2018 (28mei)

2022 (28mei)

C.C.Th. Kleinhout

2015 (1jan)

2019 (1jan)

2023 (1jan)

J.J.G. Leuring

2010 (5okt)

2014 (5okt)

2018 (5okt)

W. v.d. Mosselaar

2013 (31okt)

2017 (31okt)

2021 (31okt)

R.J. Sweerts

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

Contact
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Email

wmoraad@stedebroec.nl

Website

www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad

Afbeelding

Zorgboerderij c.a. Het Keetje

Bron

Website (Vrienden van) Het Keetje

Sinds 2005 heeft Het Keetje naast de fruittuin en de boerenlandwinkel ook een
zorgboerderij.
Het is destijds begonnen met één deelnemer van Reigersdaal die samen met een
begeleider bij ons op het bedrijf lichte werkzaamheden kwamen verrichten.
Aangespoord door hun enthousiasme over het bedrijf is zorgboerderij gestart.
De zorgboerderij biedt inmiddels dagbesteding aan maximaal 20 zorgvragers per
dag in een 'mix' van doelgroepen.
Uit ervaring is gebleken dat een 'mix' heel goed werkt en dat de diversiteit ervoor
zorgt dat ze veel van elkaar kunnen leren. Zorgvragers met verschillende hulpvragen
werken met en naast elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Vanaf 2013 is er ook een groepje jeugd vanaf 7 jaar tot 18 jaar. Zij komen op
woensdagmiddag en in de vakanties op woensdag de hele dag. Met verschillende
activiteiten probeert Het Keetje ze vooral ook samen te laten spelen/werken. De
activiteiten bestaan onder andere uit bakken, knutselen, buiten spelen, spelletjes
doen en sommige kinderen willen graag helpen met klusjes.
Jan en Tineke de Boer hebben aan de Kadijkweg in Lutjebroek een prachtige
combinatie van werk en zorg gerealiseerd, die in een grote behoefte voorziet.
Reden om deze dit bedrijf te noemen in het kader van maatschappelijke
ondersteuning.
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