Wmo-adviesraad Stede Broec
MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
EN SOCIALE ZEKERHEID
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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van de Wmo-adviesraad Stede Broec. In
dit verslag wordt verantwoording afgelegd aan het College van Burgemeester
en Wethouders van Stede Broec over de activiteiten van de adviesraad.
Het coronavirus heeft ons in maart 2020 overvallen.
Voor iedereen was de impact enorm groot en zal voorlopig nog even
voortduren.
Voor de Wmo-adviesraad hield dit in, nadat duidelijk werd dat de lockdown
nog even ging duren, dat we zijn gaan uitwijken naar ruimere vergaderlocaties
en uiteindelijk online via MS teams zijn blijven overleggen.
De communicatie verloopt tot op heden nog digitaal, maar zo gauw het weer
mogelijk is om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten, gaan we hier weer
snel gebruik van maken.
Onder deze omstandigheden hebben we er in ieder geval het beste van
gemaakt.

Carina de Wit, secretaris
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2. Wmo-adviesraad Stede Broec
Doelstelling
De Wmo-adviesraad Stede Broec heeft, namens alle inwoners van Stede
Broec, de volgende twee taken:
1. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W over de
hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid op gebied van Wmo,
Jeugdhulp, Seniorenbeleid, Eenzaamheid, Laaggeletterdheid, Woonbeleid
en Participatiewet. Uitgangspunt van de advisering is de positie en de
belangen van de inwoners van Stede Broec.
2. Het op actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie
over de positie en belangen van direct betrokkenen bij maatschappelijke
ondersteuning, jeugdhulp en participatie, om de adviesfunctie zo goed
mogelijke uit te kunnen voeren en het hebben en vergaren van
deskundigheid over de beleidsmaterie om advies te kunnen uitbrengen
aan het college.

De leden
In de adviesraad hebben we maximaal 12 vrijwilligers die zich inzetten voor
de gemeenschap. Vanuit hun sociale netwerk zijn zij betrokken bij de
samenleving. De adviesraad heeft een onafhankelijke voorzitter, die ook
deelneemt aan de bijeenkomsten met regionale adviesraden. De ambtelijk
secretaris draagt zorg voor het opmaken van het jaarverslag, opstellen van de
maandelijkse agenda en het vergaderschema.
Samenstelling van de Wmo-adviesraad Stede Broec per 1-1-2020:
Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Leden:

F. Bertrand
J.J.G. Leuring
C.C.Th. Kleinhout
T. Baas
(namens de seniorenraad)
E. Aloni
G. Nijendaal
W. van den Mosselaar
K. Klaver
L. Klein-Jong
R. Sadal
A. Groeneveld
C.C.M. de Wit

Notuliste:

M. van Vuuren

Met dank voor hun inzet zijn in 2020 afgetreden:
T. Baas, L. Klein-Jong en W. van den Mosselaar.
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De adviesraad, ingesteld door B&W op 6 september 2006, hanteert een
rooster van aftreden en dat ziet er nu als volgt uit:
Naam

Datum
benoeming

Einde 1e
termijn

Einde 2e
termijn

F. Bertrand

10 2015

2019

2023

C.C.Th. Kleinhout

28 05 2015

2019

2023

K. Klaver

01 10 2015

2019

2023

J.J.G. Leuring;
dispensatie lid

05 10 2010

2014

2023

E. Aloni

15 06 2017

2021

2025

G. van Nijendal

01 06 2019

2023

2027

C.C.M. de Wit

20 12 2019

2023

2027

R. Sadal

20 12 2019

2023

2027

A Groeneveld

01 01 2020

2024

2028

R. Smit-Kaagman
namens de
seniorenraad

01 03 2020

2024

2028

vacature

Binnen de Adviesraad worden adviezen en reacties voorbereid in kleine
groepen, waarna een advies of reactie door de gehele raad moet worden
onderschreven. Deze voorbereidende groepen zijn per onderwerp geformeerd
en bestaan uit maximaal 3 personen uit de raad. Dit betekent dat de
raadsleden meerdere onderwerpen in portefeuille hebben;
De aandachtsgebieden zijn:
Wmo
Jeugdhulp
Seniorenbeleid
Eenzaamheid
Laaggeletterdheid
Woonbeleid
Participatiewet
De speerpunten toegankelijkheid en ouderen worden bij alle onderwerpen
meegenomen.
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Organisatie, vergaderingen en bijeenkomsten
De adviesraad vergadert één keer per maand, tien keer per jaar, op de
donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Gemeentehuis. Door de
corona crisis hebben we in 2020 grotendeels thuis vergadert via MS Teams.
Vergaderdata 2020:
16 01 2020
20 02 2020
19 03 2020
16 04 2020

14 05 2020 (vervallen ivm corona)
11 06 2020 (vervallen ivm corona)
09 07 2020 (ingelaste vergadering)
27 08 2020

24 09 2020
22 10 2020
19 11 2020
15 12 2020

De inbreng bij de maandelijkse vergaderingen van de adviesraad bestaat uit
onderwerpen die zijn aangedragen vanuit de raadsleden, door de voorzitter of
door de Gemeente. De onderwerpen worden geagendeerd vanuit de
actualiteit, zaken die in de nabije toekomst gaan spelen of issues die breed
gedragen worden binnen de Adviesraad. Deze worden besproken en zo nodig
verder uitgewerkt.

Belangrijke onderwerpen in 2020 waren:
• Uitvoeringsregels Wmo 2020
• Plan van aanpak dementievriendelijk Stede Broec
• Uitvoeringsregels Jeugdhulp SED
• Minimabeleid

Vanuit de Gemeente zijn enkele thema’s voorbereid en hieraan hebben de
adviesraadsleden deelgenomen:
• Woonvisie
• Regionaal Kaderplan West Friesland 2017 - 2020
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3. Verslag Wmo
Via een conference-call hebben we de uitvoeringsregels WMO 2020, de
nadere regels, de ondersteuningsprofielen en het financieel besluit uitvoerig
met de betrokken ambtenaar besproken.
Verzoek ingediend zodra de eerste evaluatie beschikbaar is dat we deze
graag willen inzien. Zodat we direct de gevolgen voor de client kunnen inzien.

4. Verslag Jeugdhulp
Uitvoeringsregels zijn al vanaf 1 januari 2020 ingegaan, de adviesraad heeft
op 15 juli 2020 zijn advies over de uitvoeringsregels ingediend bij het College
van B&W. Uitvoeringsregels zijn vaag, verschillende vormen van preventie
komt niet of nauwelijks voor.
En we zouden graag een onderzoek willen voor de financiële spankracht en
de rechten van ouders en of jeugdige als er een beroep wordt gedaan op
Jeugdhulp.

5. Verslag Minimabeleid
We hebben twee vergaderingen gewijd aan het onderwerp minimabeleid,
ondersteund door twee bekwame ambtenaren. Op het eerste concept hebben
we een aantal aanvullingen en wijzigingen voorgesteld; een gezamenlijk
kwijtscheldingsformulier, meer aandacht voor ZZPérs en duidelijkere
informatie in de folder als op de website van de gemeente.

6. Verslag dementievriendelijke gemeente
De adviesraad vindt het een ambitieus plan dat we van harte ondersteunen.
Geadviseerd om een goede en duidelijke campagne te starten om zoveel
mogelijk inwoners en verenigingen te bereiken. Zodat ze de online-training
gaan volgen. Graag zouden we zien dat het voortgezet onderwijs en
ondernemers erbij betrokken worden.
Daarnaast denken we dat er mogelijkheden zijn om de werkgroep
Toegankelijk Stede Broec te betrekken bij de uitrol.

7. Verslag Regionaal Kaderplan West Friesland 2017 - 2020
Na het bijwonen van een digitale bijeenkomst hebben we de volgende
aanbevelingen:
-We missen de hulpverlening naar jongeren onder de 27, deze groep met
schulden groeit, graag aandacht hiervoor.
-Naast ZZPérs die in de schulden komen is er ook een grote groep
flexwerkers die door de corona crisis in de problemen raken.
-Meer aandacht voor analfabetisme
-Het aanbieden van cursussen, zoals omgaan met geld
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8. Verslag Woonvisie
Na een goed bezocht voorlichtingsbijeenkomst over de woonvisie op 27
januari 2020 hebben we op 30 november een advies uitgebracht. In het
advies over woonvisie 2020-2025 geven we aan dat we het jammer vinden
dat er niet kan of wil gefaciliteerd worden in het bouwen van sociale
huurwoningen. Ook komen verschillende woonvormen niet aan bod, zoals
Tiny houses en knarrenhoven.
Ook zouden we het waarderen als er gedurende de looptijd van deze visie
tussentijdse evaluaties plaats vinden, om te kijken of we nog op koers liggen!

9. Verslag Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
Op 30 november werden we verzocht om binnen twee weken advies uit te
brengen over een rapport dat een half jaar te laat is uitgebracht.
Maar hierbij onze observaties:
Weinig veranderingen ten behoeve van 2018. Contact krijgen met de
gemeente is nog steeds een probleem, bekendheid van de onafhankelijke
cliëntondersteuner is nog steeds ondermaats, ontbreken van de vergelijking
met Drechterland en Enkhuizen, enz.
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10.

Terugblik en vooruit kijken

Ondanks corona kunnen wij met tevredenheid terugkijken op het adviesjaar
2020. We zijn tevreden over het aantal gevraagde adviezen dat we hebben
mogen geven en over het aantal ongevraagde adviezen. Ook kunnen we
tevreden zijn over de relatie met de gemeente en haar ambtenaren die ons
steeds meer betrekken bij de ontwikkeling van het beleid op het gebied van
het sociaal domein. Belangrijke aandachtspunten voor komend jaar zijn de
contacten met betreffende organisaties, de ‘achterban’, en de zichtbaarheid
van de adviesraad in Stede Broec.

11.

Informatie en contact

Verslagen en adviezen kunt u vinden op:
https://www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad

Voor contact:
Wmo-adviesraad@stedebroec.nl
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