
Verslag van vergadering van de Wmo-adviesraad Stede Broec van donderdag 22 december 

2022 

A g e n d a                                                                                                                             . 

1. Bezoek de heer Kraanen, lid van de Raad van Bestuur van de Omring 

• De heer Kraanen is één van de twee bestuursleden van de Omring. De Omring richt zich 

op thuiszorg, ouderenzorg, geriatrische zorg en herstelzorg en heeft ongeveer 5000 

medewerkers. Het werkgebied van de Omring is Noord-Holland vanaf Hoorn tot Texel. 

• Toegelicht wordt waarom de toename van het aantal ouderen (75+) en afname van het 

aantal jongeren (75-) met name in Stede Broec een probleem gaat vormen in de nabije 

toekomst (nu tot 2030).  

Bij gelijkblijvend beleid zal de verwachte vraag naar verpleeghuisplekken in SB van 168 

naar ongeveer 260 stijgen en het aantal thuiszorgcliënten zal naar verwachting stijgen 

van 500 naar 800.  

Daarbij heeft het ministerie aangegeven dat het aantal beschikbare verpleeghuisbedden 

niet mag stijgen. 

• De Omring denkt actief mee, samen met de Woonschakel, de gemeenten en de 

zorgverzekeraars, hoe dit probleem op te lossen. Gezamenlijke initiatieven zijn de 

introductie van ’Buurtverbinders’ die de taak hebben sociale netwerken rondom 

zorgvragers te versterken, het project ’Zorgzame Buurten’, het project ’Beter oud 

worden in Stede Broec, en  het ’Westfries Woon/zorg pact’ waarin gemeenten, 

zorgaanbieders, huisartsen, de Woonschakel en de Omring samenwerken.’ 

• Het doel van al deze activiteiten is het bereiken van ’langer thuis wonen’.  

Aan dit doel zijn twee voorwaarden gesteld: 

• het sociaal netwerk moet goed zijn 

• er moeten voldoende geschikte woningen voorhanden zijn, met voldoende 

’ambulante zorg, ondersteund door ’digitalisering’ en ’robotisering’. 

• Dhr. Kraanen adviseert de WMO-adviesraad goed te monitoren of de gemeente SB in de 

in 2023 te verschijnen ’woonvisie’ voldoende aandacht geeft  aan het aspect ’geschikte 

woning voor de vergrijzende bevolking’. Daarnaast kan de adviesraad duidelijker 

adviseren om bij het woningbeleid zorg-leverende partijen te betrekken. 

30% Van de te bouwen woningen moet uit sociale huurwoningen bestaan. 

• Dhr Kraanen biedt verder aan adviesraadsleden het ’laboratorium’ van de Omring te 

bezoeken om zelf te zien welke vorderingen er gemaakt worden op het gebied van 

digitalisering en robotisering, een aanbod dat graag aanvaard wordt. 

• Daarnaast wordt geconstateerd dat het traject om te komen tot een WMO-

indicatiestelling wel erg lang duurt. Wellicht is het goed als de adviesraad wat druk 

uitoefent op de gemeente. 



   

2. Notulen van 17 november 2022 

• De notulen worden goedgekeurd. 

3. Uitnodigingen aanvaard, uitnodigingen en terugkoppelingen 

• Er zijn de afgelopen perioden geen uitnodigingen ontvangen. 

• Terugkoppeling overleg voorzitters adviesraden SED. 

• Geadviseerd wordt om in het vervolg meer samen te werken met de adviesraden 

van andere SED gemeenten. Hoe dit moet worden vormgegeven is nog niet 

bepaald 

• Voorgesteld is iedere adviesraad een eigen budget te geven voor opleiding en bijv 

lief en leed van bijvoorbeeld €5000,-. Hiertoe is echter nog niet besloten. 

• Aangegeven is dat de behandeling en beantwoording van adviezen niet naar 

behoren gebeurt. De verantwoordelijk ambtenaar heeft zich gecommitteerd dit 

proces opnieuw te organiseren. 

4. Rapporten  ontvangen en/of adviezen gevraagd 

• In de afgelopen periode zijn geen adviezen gevraagd 

• WOZO - Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen 

• Rapport geeft de visie weer van het ministerie van WvZ hoe de zorg zich in de 

komende jaren moet gaan ontwikkelen en is een aanzet tot een brede discussie 

over de zorg.  

• Hoofddoelstellingen zijn ’samen vitaal ouder worden’, ’sterke basiszorg voor 

ouderen’, ’passende WLZ zorg’, ’wonen en zorg voor ouderen’, en ’arbeidsmarkt 

en innovatie’  

• Daarnaast wordt er ingezet op digitale technologie  en op scheiden van wonen en 

zorg 

• Aanbesteding leerlingen-, Werkzaam- en WMO-vervoer 

• Het blijkt dat de Aanbesteding leerlingen-, Werkzaam- en WMO-vervoer zich in 

de afrondende fase bevindt. De adviesraad spreekt er zijn verbazing en 

ongenoegen over uit dat de lijst van eisen en wensen niet aan de adviesraad ter 

advisering is voorgelegd. Nu adviseren is zinloos daar het hele proces nagenoeg 

is afgerond. 

De gemeente Hoorn is de contractpartner namens de 7 Westfriese gemeenten. 

• Er zijn vanuit het veld geluiden dat bij een ’no-show’ of te laat zijn een boete 

door de vervoerder wordt opgelegd van €7,50 oplopend tot €25,00. Hierover  

dient aan de gemeente, indirect opdrachtgever, om uitleg te worden gevraagd. 

Na de vergadering blijkt dat de boete conform de afspraken tussen de gemeente 

en de vervoerder is. Er zal verder geen actie worden ondernomen. 

5. Mededelingen 

• De papieren advertentie voor de vacature voor 3 nieuwe raadsleden voor de WMO-

adviesraad heeft geleid tot 2 sollicitaties. In de week van 25 december zullen de 

voorzitter en secretaris een gesprek hebben met de sollicitanten 

• Voorziening om de WMO-raadsvergadering op afstand te kunnen bijwonen. 

De hybride vergaderkamer - kamer 114 - wordt ingericht, maar exacte status is niet 

bekend. 

• Afscheid van Kees Kleinhout 

• De voorzitter spreekt zijn grote waardering uit voor de jarenlange tomeloze inzet 

van Kees Kleinhout en dankt hem daar ook voor. 



• Ook Kees Kleinhout dankt eenieder voor de plezierige samenwerking en vraagt de 

adviesraad scherp te blijven opletten op het kennisniveau van het 

ambtenarencorps. 

6. Actiepunten en terugkoppeling werkgroepen en aandachtsgebieden 

• Werkgroep toegankelijkheid 

• Er is op 23 november een gesprek geweest met de verantwoordelijk wethouder. 

Deze heeft toegezegd na te gaan hoe op korte termijn de situatie op het fietspad op 

de Dirk Essenlaan kan worden verbeterd. 

• De werkgroep toegankelijkheid heeft een werkplan opgesteld met mijlpalen per 

kwartaal. Deze zal in de volgende vergadering worden toegelicht door de 

voorzitter van de werkgroep 

• Bij de werkgroep hebben zich 2 nieuwe kandidaatleden aangemeld. 

• Werkgroep Seniorenraad 

• De seniorenraad heeft een gesprek gehad met wethouder Krijger, waarin ook 

subsidiëring van de seniorenraad als het project ’FIT’ zijn besproken. 

• De Seniorenraad kan in de toekomst zelfstandig adviezen uitbrengen aan B&W, 

dus niet meer die de WMO-adviesraad. 

• Benadrukt wordt dat het nuttig is de gemeenteraadsvergaderingen lijfelijk bij te 

wonen - je wordt gezien! 

• Aandachtsgebied Jeugdzorg 

• Het Beleidsplan jeugd staat vandaag, samen met het advies van de adviesraad, op 

de agenda van de gemeenteraad. 

• Herverdeling aandachtsgebieden 

• Voorgesteld wordt de indeling van aandachtsgebieden te synchroniseren met de 

andere SED gemeenten. 

• Bespreking van aandachtsgebieden wordt uitgesteld tot de nieuw adviesraadsleden 

zijn benoemd. 

• Bijscholingswensen 

• De voorzitter zal contact opnemen met Mw. Smit met wie Enkhuizen goede 

ervaring heeft 

• Beheer WMO-adviesraad-mailbox 

• De website van de WMO-adviesraad verwijst nu naar de persoonlijke mailbox van 

de secretaris. Echter de inhoud van de WMO-mailbox kan nog steeds niet worden 

gelezen en bevat een onbekend aantal mails van maanden. De voorzitter blijft druk 

uit oefenen op de technische dienst. 

7. Rondvraag en vaststelling volgende vergadering 

• De brief inzake openstelling van het gemeenteloket is nog niet beantwoord door de 

gemeente. 

• Om de gemeenteraadsvergadering te kunnen bijwonen zullen de 

adviesraadsvergaderingen voortaan gehouden worden op de donderdag voorafgaand aan 

de gemeenteraadsvergadering. 

Volgende vergadering is donderdag 19 januari 2023 


