ADVIESRAAD MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
EN SOCIALE ZEKERHEID
(WMO-raad)

JAARVERSLAG 2018

”

INLEIDING
Burgerparticipatie
De wet voorziet in regels voor burgerparticipatie bij de besluitvorming
Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg. In Stede Broec is de Participant de
Wmo-adviesraad. Advisering over Jeugdzorg is ook aan de WMO-adviesraad
opgedragen.
WERKZAAMHEDEN VAN DE ADVIESRAAD
De adviesraad houdt zich bezig met de opgedragen taken. De adviesraad ontviel
de vaste, fysieke ambtelijke ondersteuning van de beleidsmedewerker WMO tijdens
zijn vergaderingen. Deze medewerker wist met name wet- en regelgeving naar de
gang van zaken in de juridische praktijk te vertalen. De toegevoegde waarde was
groot, omdat zo efficiënter kon worden vergaderd. Onze raad ervaart dit als een
gemis. Hoewel in de loop van 2018 incidenteel gebruik gemaakt kon worden van
ambtelijke ondersteuning wordt het gemis van een vaste kracht bij iedere
vergadering nog steeds ervaren. In het verslag over 2015 bleek dat de transitie WMO
2015 in de gemeente Stede Broec naar behoren kon worden uitgevoerd. 2016 Stond
weer “gewoon” in het teken van de zorg. Dat bleek steeds lastiger, ook in 2018.
De adviesraad is in het verslagjaar 9 x in vergadering bijeen geweest:
11 januari,

25 januari

22 februari

22 maart

19 april,

17 mei,

20 september,

1 november

29 november.
De vergadering van 28 juni verviel in verband met een bijeenkomst met de SED
WMO-raden voor deskundigheidsbevordering. De vergadering van 23 augustus
verviel in verband met de afwezigheid van veel betrokkenen wegens vakantie.
Werkwijze van de adviesraad
De adviesraad is van mening dat zijn taak zo actief en zo breed mogelijk moet
worden opgevat. Daartoe is een plaats op de participatieladder gekozen. Na
ampele overweging is de eerste stap gezet: het verbeteren van (processen rond)
advisering. De raad ziet er op toe alle relevante stukken op het gebied van het
Sociaal Domein voorgelegd te krijgen. Bovendien pleegt onze raad ook eigen
onderzoek ten behoeve van het advies. Het is goed als ook de gemeenteraad alert
is en bij alle relevante stukken vraagt naar het advies van de Wmo-Adviesraad als dit
ontbreekt.
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Er worden vertegenwoordigers van belanghebbenden of zorgverleners uitgenodigd
hun verhaal te doen en onze vragen te beantwoorden. Daarvoor is geen selectie of
volgorde bepaald. Niettemin was hun uitnodiging soms ook een gevolg van actuele
gebeurtenissen:


25jan18 Wethouder Bart Nootebos: over de Omgevingswet



22feb18 Samenwerkingsverband West-Friese Knoop: over passend onderwijs



17mei18 Medewerkers SED en medewerkers Leger des Heils: over minimabeleid



20sep18 Medewerker SED: over herijking bijzondere bijstand,
schuldhulpverlening, Klijnsmagelden en vergunningshouders



1nov18 Medewerker Brijder- stichting “kind en jeugd”: over verslavingen

In 2018 heeft de adviesraad oriënterende en beeldvormende presentaties van
interne en externe specialisten bijgewoond, bijvoorbeeld over de AVG. Tevens
werden buiten de gemeentegrenzen regionale en landelijke bijeenkomsten bezocht
zoals een congres van de Koepel van adviesraden over de functie van de
adviesraden. Ook het aandachtspunt “communicatie tussen de adviesraad en de
gemeente” is nader uitgewerkt. Onze raad mocht zich verheugen in de
aanwezigheid en belangstelling van de wethouder, waarbij serieus de dialoog werd
aangegaan.
Nog steeds ongerustheid
Door de ingrijpende ambtelijke samenvoeging binnen het SED werden de
medewerkers de gemeentelijke medewerkers extra belast. Onze raad heeft daarom
steeds begrip getoond voor de medewerkers die ondanks de verhoogde werkdruk
uitvoering moeten geven aan de opgedragen taken. De afdeling Sociaal Domein
moest daarbij ook nog de uitvoering van werkzaamheden ingevolge de
Participatiewet tot een goed einde brengen. Daarom informeerden wij regelmatig
naar gang van zaken op de afdeling èn het welzijn van haar medewerkers. Er
werden dan geen onoverkomelijke problemen gemeld.
Niettemin was ook 2018 een jaar waarin onze raad intern en extern regelmatig
zorgwekkende signalen ontving. Deze betroffen de verwerking van hulpvragen, het
ambtelijk functioneren, en onduidelijkheid over de toegang tot het WMO-loket.
Deze raad is geen ombudsorgaan voor individuele gevallen. Maar als er nog steeds
signalen komen van zaken die mis zouden gaan, is het wel belangrijk dat de WmoAdviesraad daar over een signaal afgeeft aan het college; Kan de gemeente met
de huidige bezetting inderdaad het werk wel aan en is er een duidelijke
taakverdeling tussen Stichting Welzijn Stede Broec en het Sociaal Domein. Kortom is
er reden tot ongerustheid?
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In 2017 werd een onafhankelijk rapport over de audit Sociaal Domein SED openbaar,
naar de inhoud waarvan we verwijzen. Hierin werden onze gevoelens van
ongerustheid bevestigd. Later in 2017 werd het Rapport over het functioneren van de
SED-organisatie in zijn geheel, gepubliceerd. De wethouder stelde zijn functie
beschikbaar. Onze raad verloor hiermee een betrokken bestuurder.
Gezien de signalen die onze raad nog steeds ontvangt, ondanks het verbeterplan
voor de SED-organisatie, is onze ongerustheid niet weggenomen. Reden voor een
ongevraagd advies (1okt18).
Advisering
In 2018 heeft de adviesraad over een aantal beleidsvoornemens van het college
zowel gevraagd als ongevraagd advies kunnen uitbrengen. Het ging daarbij om de
volgende onderwerpen:
-

17 januari

: Advies 01 inzake cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2016

-

18 januari

: Advies 02 inzake cliëntervaringsonderzoek WMO 2016

-

3 februari

: Advies 03 inzake uitvoeringsplan schuldhulpverlening

-

4 maart

: Advies 04 inzake vragenlijsten Jeugdwet en Wmo 2018

-

4 april

: Advies 05 inzake informatiefolder minimaregelingen 2018

-

8 april

: Advies 06 inzake Informatiefolder over de WMO 2018

-

31 mei

: Advies 07 B&W omtrent aanwending Klijnsmagelden
t.b.v. ‘het Kindpakket’

-

31 mei

: Ongevraagd advies 08 namens werkgroep Toegankelijkheid:
Bereikbaarheid NS Station tijdens Jaarmarkt

-

1 oktober:

Ongevraagd advies 09 inzake toegang tot en werkwijze
van Sociaal Domein

-

1 december: Ongevraagd,10, inzake zorgen over Merakel

Voorzittersoverleg
De voorzitters van de binnen de regio Westfriesland-Oost ingestelde Wmoadviesorganen hebben elkaar in het verslagjaar niet ontmoet. Het bleek voor een
groot aantal van hen te lastig om hun agenda’s hiervoor op elkaar af te stemmen.
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Tenslotte
De adviesraad ontvangt waar mogelijk ambtelijke ondersteuning. Wij stellen het op
prijs onze waardering hiervoor uit te spreken.
Grootebroek, 13 juni 2019
C. C. Th. Kleinhout, secretaris
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Colofon
De Adviesraad is ingesteld in 2007.
SAMENSTELLING 2018
Januari

December

F. Bertrand (voorzitter)

F. Bertrand (voorzitter)

T. Baas

T. Baas

H.C.G. Botman-Mroseck

H.C.G. Botman-Mroseck

A.J.A. Ceulemans

E. Aloni

K. Klaver

K. Klaver

C. C. Th. Kleinhout (secretaris)

C. C. Th. Kleinhout (secretaris)

L. Klein-Jong

L. Klein-Jong

J.J.G. Leuring (plv. voorzitter)

J.J.G. Leuring (plv. voorzitter)

W. van den Mosselaar

W. van den Mosselaar

R.J. Sweerts

R.J. Sweerts

Ambtelijke ondersteuning
M. van Vuuren (notulist)

M. van Vuuren (notulist)

De adviesraad hanteert een rooster van aftreden en dat ziet er nu als volgt uit:
Naam

Datum benoeming

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

T. Baas

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

F. Bertrand

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

H.C.G. Botman-Mroseck

2013 (31okt)

2017 (31okt)

2021 (31okt)

E. Aloni

2017 (15jun)

2021 (15jun)

2025 (15jun)

K. Klaver

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

L. Klein-Jong

2014 (28mei)

2018 (28mei)

2022 (28mei)

C. C. Th. Kleinhout

2015 (1jan)

2019 (1jan)

2023 (1jan)

J.J.G. Leuring

2010 (5okt)

2014 (5okt)

*) dispensatie
tot nader order

W. v.d. Mosselaar

2013 (31okt)

2017 (31okt)

2021 (31okt)

R.J. Sweerts

2015 (okt)

2019 (okt)

2023 (okt)

*) Dispensatie verleend door wethouder.
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Contact
Email

wmoraad@stedebroec.nl

Website

www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad

Afbeelding

Zorgbakkerij De Molenwiek met Molen Ceres op de voorgrond
Broekerhavenweg 82
1611 CH Bovenkarspel

De Molenwiek
De Molenwiek is een zorgbakkerij, gevestigd naast molen Ceres te Bovenkarspel. De
zorgbakkerij is een project van Pieter en Diana Schouten. Pieter is de bakker en Diana
de zorgcoördinator. Samen bieden zij de mensen een zinvolle dagbesteding. Er is
een gevarieerd aanbod in werk. Men kan kiezen uit horeca, bakkerij, keuken. Maar
ook creatief bezig zijn of terrein onderhoud behoort tot de mogelijkheden.
Visie
Nadruk leggen op de mogelijkheden van een cliënt in plaats van op diens
beperkingen.
Middelen
Aanbieden van activiteiten / werk in het leven van mensen, zo ook voor mensen met
een stoornis in het autistisch spectrum en/of psychische en verstandelijke beperking,
en daarmede structuur en zin aanbrengen in het bestaan.
Omdat er zowel voor als achter de schermen gewerkt kan worden, is er voor diverse
cliënten dagbesteding mogelijk. Men kan kiezen uit horeca, bakkerij, keuken. Maar
ook voor creatief bezig zijn of voor het onderhouden van het terrein.
Door dit activiteitenaanbod / werk wordt het mogelijk:
 talenten te ontdekken
 vaardigheden te leren
 gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen
 waardering krijgen voor prestaties
 plezier beleven en verantwoordelijkheid te dragen
 netwerk van sociale contacten te vergroten
Producten
In de bakkerij worden taarten en koeken gebakken. Deze zijn te koop in de
zorgbakkerij. Voor alle producten geldt dat er zoveel mogelijk biologische
ingrediënten worden gebruikt.
De Molenwiek is tevens inzetbaar voor een high tea en dergelijke.
Geopend van woensdag tot en met zaterdag vanaf 9.45 uur.
Vanaf half mei tot half september ook op zondag geopend.
Bron

Website Zorgbakkerij De Molenwiek
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