Verslag van de digitale vergadering van de Wmo-Adviesraad Stede Broec maart 2021
Aanwezig: Op één na alle leden

1. Opening vergadering en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Er is niemand aanwezig
voor toelichting op de beleidsregels, die zouden volgens de ambtelijke ondersteuner duidelijk genoeg
moeten zijn.
2. Presentaties voor zover als mogelijk
Geen.

3. Notulen van 03.01 Vergadering 25 februari 2021
I.v.m. gezondheidsproblemen van voorzitter moet dat nog gebeuren.
De beide nieuwe leden hebben de introductiecursus van de Koepel gevolgd. Leerzaam, en duidelijk
dat er nog heel veel meer te leren valt. Belangrijke tip: weet wat jouw rol en taak is, en houd je daarbij.
Goede training, zeker de moeite waard! Goede diepgang.
Het verslag wordt vastgesteld (met één kleine wijziging).
4. Uitnodigingen
a. Uitnodiging aanvaard c.q. te bezoeken bijeenkomsten
Geen

5. Rapporten
a. 05.01 Beleidsregels jeugdhulp Gemeente Stede Broec 2021
Vragen en opmerkingen:
- Pleegzorg: Punt 2, blz. 2. 2.1 Doelgroepen, dan ‘pleegouder in het kader van de jeugdwet’.
Hoe interpreteer je dat precies? Vallen pleegkinderen buiten de jeugdwet? Waarschijnlijk gaat
het erom dat de organisatie die de pleegzorg aanbiedt eindverantwoordelijk is voor de zorg en
ondersteuning. En dat je als pleegouder dus bij die organisatie moet zijn en niet bij de
gemeente.
- We zetten kritische punten op papier, als input voor de conceptreactie.
- De beleidsregels zijn in ieder geval duidelijk en leesbaar, dat is al positief. Het bakent heel
duidelijk af wat de verantwoordelijkheid van de gemeente i.h.k.v de jeugdwet is (en vooral
ook, wat niet). De concrete vraag van de gemeente is ‘kunnen jullie hier advies over geven?
Missen we iets, klopt er iets niet?’
- Beleidsregels worden niet jaarlijks vastgesteld, meestal om de 4-5 jaar (gedurende de looptijd
van een verordening)
- Blz. 8 Toegang Jeugdhulp gemeente Stede Broec: er is een heel proces geweest om de
toegang tot de jeugdhulp goed vorm te geven, m.n. in de samenwerking met Ons Stede
Broec. Maar als je nu blz. 9 ziet, lijkt het nog steeds op een tweesporenbeleid: je kunt
aanvraag doen bij Ons SB óf bij de gemeente. Het onderzoek dat er gedaan wordt, gaat óf
vanuit Ons SB, óf vanuit de gemeente. Dat is toch gek? Het idee was toch een één
loketfunctie? In principe gaat alles via Ons Stede Broec?
- Blz. 8 boven punt 4. Beschermd wonen is geen voorziening onder de jeugdwet. Het valt voor
jongeren tot 18 onder verantwoordelijkheid van de ouders? Maar wat nou als de ouders daar
juist in falen? En boven de 18 valt het onder de Wmo. Tot 18 zijn ouders verantwoordelijk,
tenzij ze uit de ouderlijke macht zijn ontzet.
- Vanaf 12 moeten kinderen zelf ook toestemming geven voor hulp. Kunnen kinderen dat wel?
Kinderen hebben in ieder geval invloed, worden ook gevraagd naar de gewenste/ benodigde
hulp. Kinderen worden wél gehoord. Maar ze hebben niet de eindstem in hun behandeling.
Kind kan wel toestemming geven – of juist niet. Dan wordt er evengoed onderzoek gedaan.
- “Je kunt niet altijd uitgaan van de hulpvraag van de jeugdigen en/of hun ouders”. Hoezo?
Antwoord: een zorgvraag moet wel redelijk zijn. Je kan wel eisen dat je een luxe afkickkliniek
in Zuid-Afrika mag bezoeken, maar dat is niet per definitie redelijk. Vandaar dat het college
dan kan ingrijpen.
- Ook: gemeenten hebben enorme tekorten op jeugdhulp. Door de transitie waarbij er veel
minder budget beschikbaar kwam.
- Afspreken: iedereen stelt vooraf zijn vragen op en stuurt ze naar voorzitter. Die nodigt
vervolgens een ambtenaar uit voor de volgende vergadering. Vraag iig: er zijn tot nu toe veel
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dingen niet goed gegaan die veel geld hebben gekost. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen
dat dit in deze komende periode wel goed gaat?
We missen een toelichting c.q. leeswijzer, zowel voor de verordeningen Wmo en Jeugd als
voor deze beleidsregels.
Wordt vervolgd.

b. 05.02 Mail; betreffende toezicht jeugdhulp en WMO
Er leven nog wel wat vragen m.b.t. dit onderwerp:
- Wat is de stand van zaken rondom de sollicitatieprocedure?
- Waarom maakt de SED geen deel uit van de organisatie die de andere West-Friese
gemeenten hierom heen geregeld hebben? Of maakt de SED er wel deel van uit? Op de site
van het meldpunt Wmo staat wel dat Stede Broec wel is aangesloten. Via de site van
Meldpunt Wmo word je doorverwezen naar je eigen gemeente, waaronder Stede Broec. Je
kunt op de site ook gewoon een klachtenformulier voor je eigen SED-gemeente invullen.
Kunnen burgers van Stede Broec deze weg vinden als ze een probleem hebben? Nogal
onduidelijk in de communicatie. Je moet via Hoorn.
- Op de site van Stede Broec levert de zoekterm ‘klacht Wmo’ nulresultaten op. En daar zou je
een link verwachten naar de site van BVO.
We vragen om meer uitleg.
c. 05.04 Mail; betreffende stuk in de krant over jeugdhulp
Gelezen in de krant. Bevestiging van wat we eigenlijk al wisten. We kunnen er verder heel weinig aan
doen. We hebben ingestemd met het invoeren van de manier van werken (resultaatgericht inkopen)
en dat blijkt nu niet goed te werken. Ook zijn er inmiddels durfkapitalisten die de jeugd-GGZ
overnemen (en naar te vrezen valt leegplukken). Zij pikken de makkelijke gevallen eruit, en de
ingewikkeldere problemen laten ze liggen. Waardoor je dus ook groeiende wachtlijsten krijgt. (
De Adviesraad wil toch graag een signaal afgeven hierover. Om te beginnen het advies dat de
gemeente bij aanbesteding vooral op kwaliteit moet letten en niet op prijs, en de zorg over continuïteit
en kwaliteit uitspreken. We gaat proberen een conceptnotitie op te stellen.
d. 05.05 Reactie advies uitvoeringsregels jeugdhulp 2020 Stede Broec
Gaat om de reactie op ons advies. Dat we in juli 2020 opgestuurd hebben. Voor kennisgeving
aangenomen.
e. 05.06 Reactie advies Cliëntervaringsonderzoek WMO jeugd 2019
Hier ook eindelijk een reactie op gekregen! Naar aanleiding van het SED-voorzittersoverleg in februari
is er een tweede bijeenkomst geweest n.a.v. de onvrede. Daarbij is besproken dat er veel adviezen
blijven hangen in de mailboxen van zieke medewerkers. Nu moet je het naar het algemeen mailadres
sturen, dan krijg je iig een zaaknummer. Waarmee ze het (hopelijk) in ieder geval weer terug kunnen
vinden. De beleidsmedewerkers willen graag per adviesraad bijeenkomsten organiseren, maar het
management roept het liefst alle adviesraden tegelijk bij elkaar. Het is aangegeven dat het heel
demotiverend is om op deze manier te moeten werken, met stukken waar geen enkele reactie op
komt.
Afgesproken wordt de volgende vergadering de wethouder uit te nodigen, bijpraten over de stand van
zaken van haar werk, en een aantal vragen die de voorzitter haar alvast van tevoren voorlegt.

6. Mededelingen en ingekomen stukken
a. 06.01 Bijgewerkte ledenlijst
Gezien.
b. 06.02 Indeling dossiertijgers
Geactualiseerd. Eén nieuw lid wil graag zich meer verdiepen in jeugd, maar ook in ouderenzorg
vanwege de vergrijzing. Ze wil graag kennismaken met de werkgroepjes! Seniorenraad heet haar
hartelijk welkom in de werkgroep ouderenzorg. Stede Broec is in West-Friesland de meest
vergrijzende gemeente en met relatief het grootste aantal jongeren met problemen. Ze wil zich ook wel
in inburgering verdiepen, en gaat samen met ander lid de werkgroep Inburgering vormen. Voorzitter
stuurt de nota van vorig jaar nog eens rond als opwarmer.
Ander nieuwe lid heeft (nog) geen heel duidelijke voorkeur. Jeugd, onderwijs, en veiligheid spreken
hem aan. Maar hij wil zich verdiepen in onderwerpen waar dat bij nodig is.
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Verder geen wijzigingen.
c. 06.03 Vergaderschema 2e helft 2021
We bekijken per keer of de vergadering nodig is. De eerstvolgende is op 22 april.
d. 06.04 Advies concept beleidsnotitie Preventiebeleid
Advies is verstuurd. Nog geen formele reactie.
e. 06.05 Mail SED omtrent de rol van de toezichthouder

f.

06.06 Communicatie participatieraden SED

Zie eerder.

7. Actiepunten
a. 07.01 Werkgroep Toegankelijkheid Stede Broec
Ligt stil. Omdat digitaal vergaderen met een gebarentolk bijna niet te doen is, en de voorzitter van de
werkgroep tijdelijk vanwege gezondheidsproblemen tijdelijk uitgeschakeld is.
b. 07.02 Werkgroep Ouderenraad; Seniorenbeleid, raadsbrief Dementievriendelijk
Stede Broec
De Seniorenraad is op zoek naar vrijwilligers voor uitvoerende taken. Ze zijn nu bezig met het
Sportakkoord, en betrokken bij Woon Leefgemeenschappen in de gemeente. En v.w.b. het advies om
te komen tot ouderenbeleid: hier wordt hard aan gewerkt. Het wordt een redelijk uitgebreid stuk, het
advies zo compact mogelijk met als bijlage de onderbouwing.
Seniorenraad is uitgenodigd voor de werkgroep Woon-Leefgemeenschappen. In die werkgroep zitten
ook wethouders Groot en Nootebos, iemand van Woonschakel, iemand van Omring, iemand van
Vastgoed, directie van Ons SB, en twee leden van de seniorenraad. Het is een initiatief van de
Omring. Inzet: vergrijzing in SB neemt sterk toe. In 2020 zijn er 1675 inwoners 75+.In 2030 het
dubbele. Vraag naar verpleeghuisbedden stijgt, aantallen mensen met dementie stijgt explosief. En
het aantal zorgmedewerkers zal niet even snel toenemen. Daarom Woon-Leef Gemeenschappen.
Omring wil dat organiseren rondom hun eigen locaties. Meedenken in oplossingen in Zorgzame
Buurten. Zie ook www.nederlandzorgtvoorelkaar.nl en www.netwerk&co.nl. Om de kosten van de
Wmo te beperken uitgaan van een positieve gezondheid, voor zover dat mogelijk is. Er is 1 huisarts in
Stede Broec die i.s.m. Ons Stede Broec wil gaan werken aan positieve gezondheid. Een deel van de
klachten van mensen die bij de huisarts komen is niet fysiek maar psychosomatisch. En díe klachten
willen ze aanpakken met positieve gezondheid. Creëren van welzijn, in een zorgzame buurt. Er moet
een spilfiguur in de buurt zijn, die zoveel mogelijk mensen kent. Pijlers gezondheid: mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks
functioneren.
Conclusie: het gaat m.b.t. comfortabel oud worden in Stede Broec om wonen en stenen. Goed huis,
levensloopbestendig, is de basis.
Vervolgstappen zijn nog niet helemaal duidelijk, de bedoeling is eind 2021 een nieuw plan van
aanpak. (Wel jammer dat ze niet eerst gaan inventariseren bij de burgers waar hun behoeften liggen)
Wordt vervolgd!

8. Binnengekomen Nieuwsbrieven
a. 08.01 De Koepel
Voor kennisgeving aangenomen.
b. 08.02 Uitnodiging actualiteitencollege Jim-Mindset (vanuit de Koepel)
We hebben dit college met veel enthousiasme gevolgd. Het gaat om begeleiding van kinderen die
pleeg- en jeugdzorg nodig hebben. Er wordt nu niet alleen gevraagd wát het kind nodig heeft, maar
ook WIE. Heel erg belangrijk! Het kind kan dan ook zelf kiezen wie de vertrouwenspersoon wordt,
tante, buurvrouw, moeder of vader van een vriend, etc. Deze persoon blijft gedurende het hele traject
betrokken. Heel mooi systeem, hopelijk wordt dit systeem landelijk ingezet.
Hoe verder? Dat is nog niet helemaal duidelijk, het is goed om te kijken wat de gemeente Stede Broec
hiermee doet. Misschien is het een goed idee om Ons Stede Broec weer eens uit te nodigen, die kan
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daar vast antwoord op geven! Het betreft niet alleen voogdijkinderen, maar ook andere jongeren die
jeugdzorg nodig hebben. Mooie manier om naar een probleem te kijken; niet alleen het probleem zien
maar ook het kind en de personen uit diens kring die belangrijk voor dat kind zijn.
c. 08.03 Onafhankelijke Cliëntondersteuning, nieuwsbrief Cliëntenbelang
Voor kennisgeving aangenomen.

9. Voortgang resultaten uitgebrachte adviezen
Zie eerder.

-

-

-

-

10. Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering
Volgens schema: 22 april 2021 (online)
Werkgroep Gehandicapten West-Friesland heeft 5 jaar terug een ‘kennismaking’ georganiseerd voor
ambtenaren en beleidsmedewerkers, om hen te laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben.
Het zou een goed idee zijn om dat nog een keer te herhalen! Winkelcentrum en omgeving.
De voorzitter vraagt altijd of het mogelijk is dat een beleidsmedewerker een notitie komt toelichten in
de vergadering. Het gebeurt niet altijd, en zoals bij de bovenstaande beleidsregels zou het toch wel zo
makkelijk geweest zijn. We gaan proberen daar een vaste afspraak van te maken, net als van de
vaste ondersteuning zoals die er voorheen was.
In de Middenstander kun je je opgeven voor een onlinecursus ‘omgaan met geld’. Valt dat onder
(preventieve) schuldhulpverlening? Het wordt georganiseerd vanuit de gemeente. Op zich een prima
initiatief.
We nodigen de wethouder (of directie van ONS SB) uit voor de volgende vergadering. En de opsteller
van de beleidsregels, voor toelichting. Actie secretaris.
11. Sluiting 21.18
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