
Wmo-adviesraad Stede Broec

Stede Broec, 5 februari 2022

Betreft: Reactie/advies op Raadsbrief ‘Plan van aanpak Interbestuurlijk toezicht Gecertificeerde
instellingen’

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

Geachte leden van het college,

Recent kreeg de WMO-adviesraad Stede Broec inzage in de ’Raadsbrief Plan van Aanpak
Interbestuurlijk toezicht Gecertificeerde Instellingen’,  het ’Regiorapport vervolg toezicht kwetsbare
kinderen’ en ’Definitieve Bovenregionale oplegger bij de Plannen van aanpak Noord-Holland
201021’
De WMO-adviesraad SB heeft deze stukken tijdens zijn vergadering van 27 januari 2022
besproken en heeft hierover een aantal vragen en adviezen geformuleerd.

1. Informatievoorziening omtrent interbestuurlijk toezicht Gecertificeerde Instellingen
Uit de bovengenoemde stukken blijkt dat al sinds 2019 de inspecties Gezondheidszorg en
Jeugd en Veiligheid en Justitie zich maken zorgen over ’kinderen in de jeugdbescherming
waar het gaat over de huidige koers bij het inzetten van passende, tijdige hulp’.
1. De WMO-adviesraad SB stelt het op prijs tijdig geïnformeerd te worden over essentiële

ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.
2. Daarnaast verneemt de WMO-adviesraad SB graag waarom hij niet eerder geïnformeerd is

over deze zorgelijke ondertoezichtstelling.

2. Specifieke maatregelen voor regio West-Friesland en Stede Broec
In de Raadsbrief wordt verwezen naar specifieke maatregelen, genoemd in het plan van
aanpak.
1. Graag ontvangt de WMO-adviesraad Stede Broec de actuele versie van het Plan van

aanpak
2. In de Bovenregionale oplegger bij het plan van aanpak wordt een aantal data genoemd.

Graag verneemt de WMO-adviesraad Stede Broec wat de status is van deze activiteiten:
1. 26 november bovenregionale stuurgroep ’Thuis voor Noordje ’ met onderwerpen

voortgang en terugkoppeling verdiepende workshops.
Graag wordt de WMO-adviesraad SB geïnformeerd over de resultaten van de
verdiepende workshops

2. Januari 2022 een bestuurlijk overleg met de beide ministeries en de Inspecties om de
voortgang met elkaar te bespreken
Heeft dit overleg plaatsgevonden en wat waren de resultaten van dit overleg?

3. Voor 31 december 2021 op te leveren plan zullen naast een Thuis voor Noordje, ook de
reeds opgenomen onderdelen BEN, K-eet en vastgoedtransitie van gesloten
Jeugdhulp en van separeer naar driemilieusvoorziening (SPUK) worden opgenomen .
Kan worden aangegeven of dit plan daadwerkelijk is opgeleverd?

4. In de Bovenregionale oplegger wordt een aantal specifieke acties voor West-Friesland
genoemd welke voor 31-12-2021 gerealiseerd moeten zijn (pagina 18 en 19).
Kan worden aangegeven of deze activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd?



3. Thuis voor Noordje
Voor de WMO-adviesraad SB is niet duidelijk welke activiteiten/beleidsterreinen vallen onder het
het programma “Thuis voor Noordje”
Graag ontvangt de WMO-adviesraad SB nadere informatie over het project Thuis voor Noordje
inclusief een planning.

Wij hopen op een spoedige reactie op onze vragen en opmerkingen.

Met vriendelijke groet, namens de Wmo-adviesraad  Stede Broec,

Jaap Leuring, voorzitter


