
Verslag van vergadering van de Wmo-adviesraad Stede Broec van donderdag 17

november 2022


1. Kennismakingsbezoek Wethouder Krijger


• Ter voorbereiding van dit kennismakingsbezoek is een ’Vragenlijst wethouder Krijger’ aan de 
wethouder toegestuurd. Deze bijlage bevatte een compilatie van de vragen zoals door de 
leden van de WMO-adviesraad zijn geformuleerd. De vragenlijst was de leidraad voor de 
vergadering, maar is niet vraag voor vraag beantwoord . 

• Tijdens de kennismakingsronde zijn een aantal zaken aan de orde gekomen


• Dhr. Krijger geeft aan dat hij openheid propageert en hoopt op een sterke betrokkenheid van 
de WMO-Adviesraad. Zo ontvangt dhr. Krijger in de toekomst graag kopieën van de 
adviezen die de Adviesraad uitbrengt en verneemt hij graag welke adviezen nog op een 
antwoord wachten. 

• Het Sociaal Adviesburo, al bijna 20 jaar actief in de gemeente, is uitgebreid besproken. Met 
name de noodzaak om duidelijkheid te scheppen in de verschillende taken van  
vrijwilligersorganisaties is onderkend.  

• Het project ‘Zorgzame Buurten’ en met name het aspect leefbaarheid is toegelicht. Duidelijk 
is gemaakt dat dit project voor alle inwoners van een buurt is bedoeld, niet alleen de 
huurders. De aanpak is hier ook op gericht.  

• Ook is aangegeven dat sport ook voor minder validen toegankelijk moet zijn. Er is vanuit de 
Adviesraad toegelicht dat er op dit moment specifieke behoeften zijn, die niet vervuld 
worden in Stede Broec. Dhr. Krijger geeft aan dat de initiatieven vanuit de samenleving 
moeten komen en dat goed onderbouwde initiatieven subsidieerbaar kunnen zijn. Een lid 
van de Raad heeft aangegeven met een voorstel voor een nieuwe sportvoorziening voor 
gehandicapten te komen.  

• Toegankelijkheid en inclusie voor iedereen in Stede Broec blijft een uitgangspunt. Een 
permanente aanwezigheid van een doventolk op het gemeentehuis lijkt echter een brug te 
ver. Maar indien een doventolk nodig is in een werkgroep, dan moet dat mogelijk zijn. 

• De website van de Adviesraad is niet up-to-date. Er zal onmiddellijk actie ondernomen 
worden om de webside te actualiseren. 

• Al met al was de vergadering een uitstekende kennismaking in een zeer positieve sfeer en 
zowel de adviesraad als de wethouder kijken uit naar een verdere positieve samenwerking. 

2. Vastellen van de agenda 

• Er waren geen toevoegingen voor de agenda en geen vragen voor de rondvraag 

3. Notulen van 27 oktober 2022 

• Aan het verslag vergadering Wmo-adviesraad 27 oktober 2022 wordt toegevoegd dat in het 
vervolg de bijlagen van een vergadering van een leesadvies worden voorzien. 

4. Uitnodigingen aanvaard, uitnodigingen en terugkoppelingen


• De heer F. Kraanen zal de vergadering van 22 december bijwonen. 

• Er zijn de afgelopen perioden geen uitnodigingen ontvangen, noch zijn er vergaderingen 
bijgewoond. 

4. Rapporten ontvangen en/of adviezen gevraagd


• In de afgelopen periode zijn geen adviezen gevraagd, noch rapporten ter advisering 
ontvangen. 



5. Mededelingen 

• Wegens het vertrek van een aantal adviesraadsleden zijn er thans 3 vacatures nieuwe 
raadsleden voor de WMO-adviesraad. De tekst voor een wervingsadvertentie voor nieuwe 
raadsleden is goedgekeurd en er zal overlegd worden met de afdeling communicatie van de 
gemeente via welke communicatiekanalen de advertentie te publiceren. 

• Er is een formeel verzoek ingediend bij de gemeente om (indien nodig) de WMO-
raadsvergadering op afstand te kunnen bijwonen. De gemeente heeft hier zeer snel en 
adequaat op gereageerd. Het huidige plan is om een aparte vergaderkamer als hybride 
vergaderruimte in te richten met een groot scherm en een 360 graden camera en microfoon. 
Immers inclusie staat hoog in het vaandel van de gemeente en de adviesraad. 

6. Actiepunten en terugkoppeling werkgroepen en aandachtsgebieden


• Werkgroep Toegankelijkheid heeft komende week een gesprek met wethouderVisser, waarbij 
ook het in 2020 opgestelde rapport met foto’s weer wordt besproken.  
Grote knelpunten op dit moment zijn de slechte belijning van sommige straten en de  
vuilnisbakken op de stoep die de straten op vuilnisophaaldag ontoegankelijk maken voor 
minder validen.  
Daarnaast is er een gesprek geweest met de beleidsmedewerker met inclusie als 
verantwoordelijkheid met als uitgangspunt ’meedoen - zo veel mogelijk’ en ’Stede Broec 
bereikbaar maken’ Elke drie maanden zal er overleg zijn met haar. 

• Werkgroep Seniorenraad - In de afgelopen periode zijn/worden de films ’the Duke’ en ’The 
West Side Story’ gedraaid in het postkantoor.  

• Aandachtsgebied Jeugdzorg - geen bijzonderheden  in de afgelopen periode 

• Herverdeling aandachtsgebieden van de adviesraadsleden - dit wordt tijdens de 
decembervergadering besproken als er hopelijk een aantal vacatures zijn vervuld. 

• Bijscholingswensen - dit onderwerp wacht tot nieuwe adviesraadsleden zijn benoemd. 

• Het beheer WMO-adviesraad-mailbox is op dit moment nog niet goed geregeld. Dit zal met 
spoed worden geregeld. 

7. Rondvraag en vaststelling volgende vergadering

 

Volgende adviesraadvergadering is donderdag 22 december 2022


