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Notulen van de digitale bijeenkomst op 20 mei 2021 van de Wmo-Adviesraad Stede Broec 

Aanwezig: bijna alle leden; een lid volgde andere bijeenkomst. 

1 Opening vergadering en vaststelling agenda. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

 

2 Presentaties voor zover als mogelijk 
2.a 02.01 Ons Stede Broec De presentatie gaat helaas niet door, we hebben wel de 

jaarcijfers gekregen. Die zijn te bespreken in de volgende vergadering. 
 
 

3 Notulen van vergadering 22 april 2021 
N.a.v./tekstueel: 

- Notulen gaan op de website, maar alle namen gaan eruit. Zowel van leden van de adviesraad 
als van medewerkers van de gemeente. 

- Blz. 1: Woonvisie: die is toch al vastgesteld? Of komt er een nieuwe? Of was wat wij 
besproken hebben een conceptversie? Wordt nagekeken. 

- blz. 1: over dat er op de site van Ons Stede Broec niets staat over de Wmo, (‘ingestuurde 
vragen’, tweede streepje). Dit is inmiddels gecheckt. 

- Blz. 2 plan van aanpak Eenzaamheid. De gemeente wil graag een aanvullend advies op dit 
stuk. Wat vinden we ervan? Een aantal stappen van het stappenplan zijn al gezet. Nu: hoe 
betrek je de hele bevolking erbij? Het moet breed gedragen worden. Maar aangezien de 
eerste stappen al gezet zijn, is het in ieder geval belangrijk om te adviseren een duidelijk 
evaluatiemoment te bepalen om te bekijken hoe het met de gezette stappen is gegaan. 
Binnen nu en een half jaar. En navragen welke initiatieven er al zijn genomen. Overigens: 
eenzaamheid is subjectief: je kunt je best eenzaam voelen zonder alleen te zijn, maar ook 
alleen zijn zonder je eenzaam te voelen. Eenzaamheid kan ook op sommige momenten 
heviger voelen dan op andere momenten.  
We hebben gesignaleerd dat eerdere projecten o.g.v. eenzaamheid vaak in plannen zijn 
blijven hangen. Daarom nu een pleidooi voor duidelijke evaluatiemomenten, en vragen naar 
de concrete acties en resultaten. Kernpunt is de praktische aanpak, en de evaluatie van de 
aanpak. Het plan op zich is goed. Voorzitter maakt een conceptadvies. 

- Blz. 3; laatste commissievergadering (cie. Samenleving) 
- Blz. 3; voor de jeugd wordt gewerkt aan aanmoedigen inzet onafhankelijke 

cliëntondersteuners. Het is héél belangrijk dat deze functionarissen meer aandacht krijgen (en 
dat ze daadwerkelijk onafhankelijk zijn). Iedereen moet weten dat ze er zijn en wat ze kunnen 
doen. Hoe los je het niveauverschil (tussen gesprekspartners bij een keukentafelgesprek) op? 
Zie ook punt 7. Hier hebben we al eerder aandacht voor gevraagd, maar kan nooit kwaad om 
het nog eens te doen. 

 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4 Regionaal voorzittersoverleg (ongeveer kwartaaloverleg) 
Doel van het voorzittersoverleg is vooral informatie uitwisselen. 
Opvallend: gemeente Koggenland krijgt info vanuit het Pact van West-Friesland. Daar zouden 
wij in Stede Broec ook over moeten kunnen beschikken. Voorzitter doet navraag. 
 

5 Beleidsnotitie laaggeletterdheid 
Uitstekende notitie waarop een duidelijk antwoord van de gemeente is gekomen. Het is nu 
wachten op het plan van aanpak en het specifiek maken voor Stede Broec. Opmerkingen en 
vragen:   
Taalpunt: er is ooit afgesproken dat dit in de bibliotheek zou komen. Nu staat in de 
antwoorden dat nog niet bekend is waar het komt. Goed idee om dat even na te vragen. De 
bibliotheek is sowieso de meest logische plek ervoor (bij navraag blijkt dat bibliotheek 
inderdaad het Taalpunt wordt). In Enkhuizen is er op twee punten een Taalpunt, namelijk in de 
bibliotheek en in een buurthuis. Het lijkt erop dat Enkhuizen ook een stukje verder is.   

 

6 Regionaal beleidskader jeugd 
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Er is een samenvatting gemaakt van wat we tijdens de bijeenkomst hebben gehoord. Op 31 
mei is er een sessie met de gemeenteraden waar we toehoorder kunnen zijn. Daarna komt de 
conceptbeleidsnota waar op heel korte termijn advies op gevraagd wordt. 

 
Op dit moment is slechts één lid betrokken, maar dat is eigenlijk te weinig. Er is ook op 28 mei 
nog een bijeenkomst (daar heeft voorzitter zich voor aangemeld). Mogelijk is er meer 
interesse. De werkgroep Jeugd wordt uitgebreid. Meerderen melden zich aan voor sessie op 
28 mei (over Jeugdzorg Plus). Op 31 mei is de sessie met de raadscommissie Samenleving 
van drie gemeenten, meerderen geven zich op. 

 
Voor alle duidelijkheid zal voorzitter nog een schema opstellen en rondsturen. 

 

7 Mededelingen en ingekomen stukken 
7.a Gezamenlijk voorzittersoverleg op 26 mei. 

 

7.b 06.02 Vacature voorzitter 
Tot nu toe geen reacties. De advertentie mag wat kleiner, en de tekst is nu wellicht wat te 
intimiderend. Vicevoorzitter maakt nieuw voorstel. 

7.c 06.03 Vertrek SED-hoofd mw. Homan per 1 mei. Dhr. De Kriek is haar vervanger. 
Kennismaking volgt, uitnodigen voor een kennismaking over een paar maanden. 

 

7.d 06.04 Ouderenbeleid in Den Haag. 
Ter inspiratie voor de notitie Ouderenbeleid die hier opgesteld wordt. Goed onderzoek o.b.v. 
aantal vragen, goede vragen en beleidsrichtingen neergezet. Belangrijk is vooral het eerste 
deel. 

 

7.e Notitie ouderenbeleid 
De werkgroep heeft besloten om het advies m.b.t. het formuleren van ouderenbeleid 
vooralsnog op een lager pitje te zetten. Reden is de werkgroep Steunen en Stenen in Stede 
Broec. Daarin zitten Woonschakel, Ons SB, 2 wethouders, Seniorenraad, en Omring. 
Gefinancierd door gemeente, Omring en Woonschakel. Van deze werkgroep komt in 
december een advies c.q. onderzoek, waar de werkgroep op kan reageren. 
Onderzoeksvragen: Welke initiatieven helpen senioren om langer gezond thuis te blijven 
wonen en wat is ervoor nodig om meer van deze initiatieven te helpen ontwikkelen? De 
onderzoekers hebben veel informatie gekregen over wat er al is, daartoe interviewen ze 
verschillende mensen vanuit verschillende organisaties en ook gewone burgers. De 
Adviesraad is positief over dit initiatief en wacht het resultaat af. Het aandringen van de 
Seniorenraad heeft ook een rol gespeeld in het totstandkoming van de werkgroep.   

 

7.f Commissie Samenleving, vergadering 
VNG heeft gemeenten aangeschreven om hen te vragen af te gaan zien van het 
abonnementstarief Huishoudelijke Hulp. Dat leidt tot rechtszaken, want dit abonnementstarief 
is een wettelijk regeling. Huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen kennen een vaste 
eigen bijdrage van €19,50 per maand ongeacht inkomen en of vermogen. Het CDA in Stede 
Broec stelt voor hier mee te gaan experimenteren. Nog geen 100% enthousiasme, maar het 
komt zeker terug in een volgende commissievergadering 
Kostenstijging van de Wmo zit volgens het college vooral in de vergrijzing, maar ook in de 
aanzuigende werking van het abonnementstarief. Hoe groot die precies is, is niet 
aangegeven. Er is al eens eerder voorgesteld om huishoudelijke hulp uit de Wmo te halen en 
over te brengen naar de bijstand voor mensen die het niet kunnen betalen. 

 
Je kunt discussiëren over de vraag hoe verstandig het is om dit over te hevelen naar de 
bijstand; mensen die het niet kunnen betalen hebben meestal een laag inkomen maar wél een 
eigen huis. Of de waarde van het eigen huis wordt meegeteld in het vaststellen van het 
vermogen (waar dan wel naar gekeken wordt) is nog niet duidelijk. Hoe dan ook zouden alle 
gemeenten in NL hierin samen op moeten trekken. 

 
We wachten af. 
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7.g Brief jeugdzorg professionals 17 februari 
Dit is een brief van zorgprofessionals die niet op prestatiebasis willen werken, en dus tegen 
het resultaatgericht inkopen protesteren. Het zou allicht goed zijn als ze eerst de evaluatie 
afwachten vóór ze aan de bel trekken. 
Adviesraad Enkhuizen wil hier wel op ingaan, de professionals ondersteunen. Het probleem is 
namelijk dat het heel erg lastig is om een prestatie te definiëren. En wanneer is een resultaat 
bereikt? Lang niet altijd levert enorme inzet ook enorme resultaten op. 
Het is (zeker in Multi-probleem gezinnen) lang niet altijd in eerste oogopslag duidelijk wat nou 
precies het probleem is. Vaak begint het met ‘we hebben financiële problemen’ en eindigt het 
met verslavingsproblematiek, kindermishandeling, laaggeletterdheid, etc. etc. 

 
In deze brief ontbreekt jammer genoeg een alternatief. Er moet toch echt iets aan de kosten 
gedaan worden; kosten moeten beheersbaarder worden. Eén regisseur zou het moeten 
aansturen, dat kan wel helpen. Is dat het hoofdaannemer-schap? Niet helemaal, de regisseur 
zou éigenlijk een onafhankelijk functionaris moeten zijn. 

 
Hoeveel gemeenteraden in West-Friesland hebben gereageerd op deze brief en wat was de 
reactie? In Stede Broec zat hij bij de ingekomen stukken van Samenleving, maar is hij niet 
besproken. We kunnen in voorkomende gevallen, als je de agenda op tijd is gecheckt, de 
voorzitter van de raadscommissie vragen wat er uit de bespreking komt. 

 
Nu doen: college vragen om een reactie op deze brief en wanneer er een evaluatie is. 

 

8 Actiepunten 
8.a 07.01 Werkgroep Toegankelijkheid Stede Broec 

Ehud gaat contact opnemen met het Postkantoor t.b.v. vergaderruimte. De eerste vrijdag van 
de maand is het Postkantoor beschikbaar voor het sociaal punt en de belastinginvullers.   

 

8.b 07.02 Werkgroep Ouderenraad; Seniorenbeleid 
Op de gemeentepagina: op 25 juni a.s. een fiets- en beweegmarkt. Aanmelden, wel gratis 
deelname. Fietstocht langs verschillende locaties (verschillende afstanden) waar leuke 
beweegactiviteiten voor senioren zijn. Georganiseerd door Sport West-Friesland. 

 

9 Voortgang resultaten uitgebrachte adviezen 
9.a Laaggeletterdheid: zie eerder. 
9.b Gesprek met beleidsmedewerker: het stuk is gezamenlijk doorgenomen, waarmee er 

o.a. verkeerde verwijzingen en tegenstellingen uit verwijderd konden worden. Het stuk 
is als het goed is ook veel leesbaarder voor de ‘gemiddelde Nederlander’ geworden. 
De beleidsmedewerker was onder de indruk van de inzet en serieuze input van de 
Adviesraad, de Adviesraad is blij met een beleidsmedewerker die daar ook voor open 
staat. Al met al heel positief resultaat dus.   

 

10 Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering (Volgens schema: 24 juni 2021) 
10.a Secretaris verstuurt de agenda voor de volgende vergadering kort van 

tevoren, i.v.m. vakantie. 
10.b Voorzitter maakt secretaris en vicevoorzitter beheerder in de WhatsApp 

groep. 
10.c Men zou het op prijs stellen als er een actielijst komt. Zie hieronder. 
10.d Is er een termijnagenda/ bestuurlijke agenda van 2021? 
10.e Toekomstvisie kwetsbare inwoners 2017; gemeente gaat zich inzetten 

voor informatie en ontmoetingsplekken. Welke actie is daar ooit op gezet?   
10.f volgende keer fysiek? Misschien wel, raadzaal biedt mogelijkheid om 

afstand te houden. Deze keer mocht het daar nog niet. Postkantoor idem. 
10.g Vz. wil eigenlijk per 1 juli stoppen, dus als er een kandidaat is neemt die 

het over, maar anders gaat hij nog wel even door i.v.m. overdracht. Er moet wel actief 
gezocht worden! 

10.h Sowieso moeten we nog afscheid plannen van diverse oud-leden 
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1 Agenderen jaarcijfers Ons Stede Broec Secretaris 

2 Navragen bij Ons Stede Broec waar de informatie over de 
Wmo op hun website te vinden is 

Voorzitter 

3 Conceptadvies plan van aanpak eenzaamheid Voorzitter 

4 Opvragen informatie Pact van West-Friesland (zoals 
Adviesraad Koggenland die ook krijgt) 

Voorzitter 

5 Schema bijeenkomsten jeugd, wie gaat naar welke 
bijeenkomst? 

Werkgroep, 
voorzitter 

6 Nieuwe advertentie voor werving van een voorzitter Vicevoorzitter 

7 College vragen om reactie op brief zorgprofessionals m.b.t. 
resultaatgericht inkopen 

? 

8 Navragen of de volgende vergadering mogelijk weer ‘live’ kan 
in het gemeentehuis 

Secretaris 

9 Afscheid plannen voor diverse oud-leden ? 

 


