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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 2019 incidenteel gebruik gemaakt kon worden van 

ambtelijke ondersteuning wordt het gemis van een vaste kracht bij iedere 

vergadering nog steeds ervaren. Er is voor de afdeling wel een secretarieel 

medewerker aangesteld. Deze zorgde voor een verbeterde communicatie in de 

processen rond onze advisering. Helaas was die aanstelling maar tijdelijk tot eind 

2019. 

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 echter steeds lastiger, in 2018, maar ook nog in 2019.  

 

De adviesraad is in het verslagjaar 10 x in vergadering bijeengeweest: 

24 januari,  21 februari,    21 maart,  18 april,   

16 mei, 13 juni,   19 september, 17 oktober,   

24 november, 16 december. 

 

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 erop 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 
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is en bij alle relevante stukken vraagt naar het advies van de Wmo-Adviesraad als dit 

ontbreekt.  

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: 

• 24jan Wethouder L. Groot: over actualiteiten en aandachtspunten voor 2019 

• 21feb Wethouder L. Groot: over de kosten van hulpverlening en afscheid lid 

• 21mrt Wethouder L. Groot: over de voortgangrapportage Stichting Welzijn 

        Medewerker Sociaal Domein over schuldhulpverlening en Klijnsma-gelden 

• 16mei Afgevaardigden Seniorenraad over ouderenbeleid 

• 13jun Beleidsmedewerker en coördinator “Taalhuis” over laaggeletterdheid. 

• 19sep Ambtelijke toelichting op/bespreking van: 

 - Advies over de Verordening Jeugd en de Verordening Wmo  

- Concept Stede Broec visie sociaal domein 

- Toelichting adviesvraag actualisering bijzondere bijstand 2020 

• 17okt Wethouder L. Groot over 

- Onderzoek BMC; 

Begroting; 

Wet WVGZ (verplichte geestelijke gezondheidszorg); 

Thema-avond gemeenteraad Jeugdzorg en resultaatgericht inkopen; 

Werkgroep Toegankelijkheid; 

-  Recente adviesaanvragen:  

 Verordening Jeugd en de Verordening Wmo en vele andere; 

 Afspraak advisering laaggeletterdheid. 

• 16dec Wethouder L. Groot en beleidsmedewerker over: 

-    Bevindingen Wmoraad over de doordecentralisaties;  

-    Rapport BMC over het rapport Visser over de samenwerking tussen  

    Stichting Welzijn en SED. 

 

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 
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naar gang van zaken op de afdeling èn het welzijn van haar medewerkers.                

Er werden dan geen onoverkomelijke problemen gemeld.  

Niettemin was ook 2019 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 Wmo-

Adviesraad 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?  

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. In verband met 

een zo groot mogelijke eensluidendheid van regelingen en voorzieningen trekt Stede 

Broec c.q. de SED-organisatie regelmatig op met 7 West-Friese gemeenten. 

Gezien de signalen die onze raad nog steeds vindt en ontvangt, ondanks het 

verbeterplan voor de SED-organisatie, blijft onze raad de ontwikkelingen kritisch 

volgen. Dit blijft een aandachtspunt dat geregeld met de wethouder wordt 

besproken. 

 

 

Advisering 

In 2019 heeft de adviesraad over een aantal beleidsvoornemens van het college 

zowel gevraagd als ongevraagd advies kunnen uitbrengen. Het ging daarbij om de 

volgende onderwerpen:  

 

2019-01 Preventie- en handhavingsplan in Control-2020 

2019-02 Cliënt ervaringsonderzoeken Jeugd en WMO nieuwe stijl 2018 en 2019 

2019-03 Gezondheidsbeleid 2020 

2019-04 Actualiseren beleidsregels bijzondere bijstand 

2019-05 Meerjarenvisie samenleving 2020-2024 

2019-06 Verordening Jeugdhulp 2020  

2019-07 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 

2019-08 Laaggeletterdheid 2020-2024 

2019-09 Integraal doordecentralisaties MO- & BW 
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Voorzittersoverleg 

De voorzitters van de binnen de regio Westfriesland-Oost ingestelde Wmo-

adviesorganen hebben elkaar ook in dit 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, ultimo 2020 

 

C.C.Th. Kleinhout, secretaris  
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Colofon 

De Adviesraad is ingesteld in 2007. 

 

SAMENSTELLING 2019 

Januari     December 

F. Bertrand (voorzitter)     F. Bertrand (voorzitter) 

T. Baas       T. Baas     

H.C.G. Botman-Mroseck     G. van Nijendaal 

E. Aloni     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 (vicevoorzitter)    J.J.G. Leuring (vicevoorzitter) 

W. van den Mosselaar     W. van den Mosselaar 

R.J. Sweerts     vacature   

 

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) n.v.t.) 

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) 2018 (5okt) 

W. v.d. Mosselaar 2013 (31okt) 2017 (31okt) 2021 (31okt) 

R.J. Sweerts 2015 (okt) 2019 (okt) n.v.t. 

G. van Nijendaal 2019 (1jun) 2023 (31mei) 2027 (31mei) 
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Contact 

Email       wmoraad@stedebroec.nl 

Website  www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad 

 

 

Afbeelding  Leger des Heils 

De kazerne Murillostraat 22,  

 1611 DC Bovenkarspel 

 

 

 

Visie  

Het Leger des heils wil de samenleving met hulp uit de samenleving helpen en 
verbeteren. Vasthoudend, laagdrempelig. Samenhangend en gericht op zingeving. In zijn 
algemeenheid door verlenen van services, zoals opvang, opvoedouders, daklozenhulp, 
bestrijden eenzaamheid en Geestelijke Verzorging. 
 

Middelen 

In Bovenkarspel zijn de volgende activiteiten ingezet. 

Het Maaltijdproject "Warm Welkom". Op iedere dinsdag om 10.30 uur gaan de 

deuren open voor een kopje koffie, waarna om 12.00 uur een (drie gangen) warme 

maaltijd wordt geserveerd. 

Voor deze Warm Welkom – maaltijd is opgave gewenst. 

 

Kledingwinkel in Bovenkarspel, Enkhuizen en Hoorn 

 

Blij dat ik brei 

Bijbelgespreksgroepen 

Creaclub 

Muziekkorps 

Naaiclub “met naald en draad” 

Schilderclub 

Zangkoor 

Zingen op verzoek 

Jeugd en jongeren activiteiten: 

Kidsclub/Jonaboot 

Babycafé 

 

Bron Website Leger des Heils Bovenkarspel 


