JAARVERSLAG WMO-ADVIESRAAD KOGGENLAND 2012
Inleiding
Ook in 2012 heeft de Wmo-Adviesraad zich over een breed scala aan onderwerpen gebogen. Er
speelt veel op het gebied van de WMO en de transities van AWBZ en Jeugdzorg. Op veel zaken heeft
de gemeente Koggenland maar beperkt invloed, maar dat neemt niet weg dat de stem van de WmoAdviesraad gehoord wordt en waar mogelijk gevolgd. Voor de ambtenaren is het door alle
veranderingen in het kabinetsbeleid een onzekere tijd geweest met de Wet Werken naar Vermogen
die verandert in Participatiewet en alle andere ontwikkelingen waarvan met name de tijdsplanning
steeds weer veranderde. Hopelijk komen de wetten en regelingen in 2013 duidelijker in beeld ,
waardoor er meer kans zal zijn om alles zo goed mogelijk uit te werken voor de inwoners van
Koggenland. De samenwerking met de regio blijft overeind. De Wmo-Adviesraad ondersteunt deze
regionale samenwerking van harte. De voorzitter heeft in 2012 periodiek overleg gevoerd met de
andere voorzitters van de Wmo-Adviesraden uit de regio.
De doelstelling van de Wmo-Adviesraad, het zowel gevraagd als ongevraagd adviseren aan het
College van B & W op alle terreinen die te maken hebben met de WMO, is in 2012 gehaald. Elders in
dit verslag vindt u een overzicht van alle adviezen die de raad heeft uitgebracht. De Wmo-Adviesraad
heeft zich inmiddels een vaste positie verworven bij het ontwikkelen van nieuw beleid. De
individuele leden van de Wmo-Adviesraad werken er hard aan om op het gebied van hun eigen
prestatieveld goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Dit gebeurt door het lezen van
stukken en het bezoeken van zoveel mogelijk relevante bijeenkomsten. Met alles wat er gaande is in
het rijksbeleid is dat nog een behoorlijke klus.
De samenwerking met zowel bestuur als ambtelijk apparaat van de gemeente Koggenland verloopt
uitstekend. Steeds vaker komen beleidsmedewerkers in de voorbereidende fase van nieuwe
beleidsstukken hun plannen presenteren aan de Wmo-Adviesraad, zodat deze tijdig mee kan denken
en discussiëren. Ook leden van het college zijn altijd bereid met het dagelijks bestuur te overleggen
of in een plenaire bijeenkomst van de Wmo-Adviesraad te verschijnen voor een toelichting. Van
zelfsprekend zijn we hier blij mee, net als met de uitstekende ambtelijke ondersteuning.
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Samenstelling Wmo-Adviesraad
Op 31 december 2012 bestond de Wmo-Adviesraad uit de volgende leden( zie onderstaande tabel).
In december 2012 zijn mevrouw Peerdeman en de heren De Block en Hendriks periodiek afgetreden.
De heer Hendriks is kort na zijn afscheid op 5 december overleden.
De heer A.J.M. de Block
De heer B. van Burgel
Mevrouw J.A.G.Schilder- Scholten
Mevrouw O.Lemminga
De heer N.J.M.Schouten
De heer W.Schuijlenburg

De heer R.Nooij
Mevrouw A.Peerdeman
Mevrouw A.van der Hulst
De heer D.Snoek
De heer C.Olbers

Het dagelijks bestuur werd gevormd door:
De heer W.Schuijlenburg( voorzitter)
Mevrouw O.Lemminga( secretaris)
De heer L.Hendriks ( penningmeester)
De heer C.Olbers( lid)
Ambtelijke ondersteuning wordt verleend door mevrouw T.Kunst
Notulist mevrouw M.Vonk
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De Wmo-Adviesraad is in 2007 in werking getreden en bestrijkt de volgende prestatievelden:

Prestatieveld

Omschrijving

Taakverdeling

1

Het bevorderen van de sociale samenhang en
leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten

Dhr. L.Hendriks, dhr. R.Nooij dhr.
K.Schouten dhr. D.Snoek

2

Op preventie gerichte ondersteuning van
jeugdigen met problemen bij het opgroeien en
van ouders met problemen bij het opvoeden

Dhr.K.Schouten,dhr.R.Nooij

3

Het geven van informatie, advies en
cliëntondersteuning

Dhr. C.M.Olbers, dhr K.Schouten,
mw A.van der Hulst

4

Het ondersteunen van mantelzorgers daaronder
begrepen steun bij het vinden van adequate
oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet
kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen
van vrijwilligers

Mw.O.Lemminga,dhr.L.Hendriks,
dhr.A.J.M. de Block

5

Het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of
een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem

Dhr. C.M.Olbers,mw.O.Lemminga,
dhr.A.J.M. de Block,
mw.A. van der Hulst

6

Het verlenen van voorzieningen aan mensen
met een beperking of een chronisch probleem
en aan mensen met een psychosociaal
probleem, ten behoeve van het behouden en
bevorderen van hun zelfstandig functioneren of
hun deelname aan het maatschappelijk verkeer

Dhr. K. Schouten,
dhr.A.J.M. de Block,
mw. A. van der Hulst

7

Het bieden van maatschappelijke opvang,
waaronder vrouwenopvang

Mw. J.A.G.Schilder-Scholten,
dhr. B. van Burgel

8

Het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen

Mw.J.A.G.Schilder-Scholten,
dhr.B.vanBurgel,mw.A.Peerdeman

9

Het bevorderen van verslavingsbeleid

Mw. J.A.G. Schilder-Scholten,
dhr.B.van Burgel,
mw. A. Peerdeman
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Jaaroverzicht
De Wmo-Adviesraad vergadert iedere eerste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus), om
13:30 uur in het gemeentehuis van Koggenland. Deze vergaderingen zijn openbaar. In 2012 zijn de
volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Januari:
In januari is gesproken met wethouder Vriend, onder meer over de (toen nog verwachte)
invoering van de Wet Werken naar Vermogen. Deze zou onder meer als consequentie
hebben dat er nog maar 1 uitkering per huishouden mocht zijn. De wethouder gaf daarnaast
een toelichting op allerlei lopende zaken, zoals Woonmatch, het vinden van arbeidsplekken
voor mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ en de komende bijeenkomst met de
gemeenteraad. Er is ook een kort overzichtje van de geplande bezuinigingen voor 2012
besproken.
Februari:
In de vergadering van februari gaf mw. Schurink, hoofd afd. Welzijn, een toelichting op de
nieuwe regelgeving in het kader van de Wet Werken naar Vermogen. Zij schetste o.a. de
consequenties van het feit dat er nog maar 1 uitkering per huishouden mag zijn. Reintegratie van jongeren op de arbeidsmarkt zou hierdoor lastiger worden. Mw. Schurink
schetste hoe de gemeente Koggenland binnen de steeds strakkere kaders van het Rijk toch
zoveel mogelijk de jeugd en de zwakkeren in de samenleving wil ontzien. Vanuit het Rijk
wordt er steeds meer gehamerd op het eisen van een tegenprestatie voor een uitkering. De
Wmo-Adviesraad is daar huiverig voor: vrijwilligersorganisaties hebben vaak meer last dan
gemak van dergelijke gedwongen (en dus ongemotiveerde) vrijwilligers. Een ander zorgpunt
zijn de mensen die net boven de inkomensgrenzen zitten; zij krijgen veel extra kosten voor
de kiezen zonder vergoedingen.
Maart:
In maart heeft de Wmo-Adviesraad informatie gekregen over het werk van de Voedselbank.
In heel West-Friesland maken daar ongeveer 170 huishoudens gebruik van. Cliënten van de
Voedselbank worden streng gescreend en mogen na goedkeuring maximaal 3 jaar gebruik
maken van de hulp van de Voedselbank. Het is de bedoeling dat zij zich na die periode weer
zelf kunnen redden. De Voedselbank kijkt niet naar religieuze of sociale achtergronden, maar
puur naar de financiële situatie. Mensen komen door verschillende oorzaken in de
problemen, vaak een combinatie van pech en miscommunicatie tussen henzelf en diverse
instanties.
April:
In april is kort het leerlingenvervoer besproken en het onderscheid tussen scholen op
levensbeschouwelijke grondslag en scholen voor speciaal onderwijs. De kosten van het
leerlingenvervoer zijn hoog voor de gemeente, dus er wordt gezocht naar
bezuinigingsmogelijkheden. Daarnaast is in april de start van Burgernet in Koggenland
gepresenteerd. Ook de toekomst van de bibliotheek is middels een presentatie aan de orde
gekomen. De bibliotheek bevindt zich in een moeilijke tijd door digitalisering en
bezuinigingen.
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Mei:
In mei kreeg de Wmo-Adviesraad een presentatie van dhr. Clabbers (beleidsmedewerker
Welzijn) over de transitie AWBZ (AWBZ-zorg naar de WMO en onder verantwoordelijkheid
van gemeenten). Door de val van het kabinet was er op dat moment veel onduidelijk, vooral
in de planning en in de mate van bezuiniging. Het was wel duidelijk dat er met de overdracht
van taken een forse bezuiniging zou plaatsvinden. De presentatie behelste een stand van
zaken, in latere bijeenkomsten zijn de nadere details besproken.
Juni:
In juni was Wmo-Adviesraadslid mw. Schilder zo vriendelijk de vergadering op haar
zorgboerderij te laten plaatsvinden. Op de agenda stonden presentaties van Omring en de
bibliotheek. Omring heeft laten zien welke producten, diensten en mogelijkheden zij bieden.
Mw. Van Wijk, directeur van de bibliotheek, vertelde over de geplande fusie tussen de WEB
en bibliotheek West-Friesland Oost. Zij vertelde ook over de huidige vestigingen en het
toekomstig vestigingsbeleid. Dat het internet en de toenemende digitalisering van de
maatschappij van grote invloed is op het bibliotheekwerk staat vast. Er wordt gemikt op
kinderen en ouderen. Daarnaast wil de bibliotheek een gidsfunctie vervullen op de digitale
snelweg.
September:
In september heeft de Wmo-Adviesraad een korte toelichting gehad op het beëindigen van
het contract met RegioControl en het inhuren van Trigion. Ook het overzicht Wmoactiviteiten 2011 werd besproken. Op 17 september is er een bijeenkomst geweest met de
gemeenteraad voor nadere kennismaking. Er was een korte introductie op het onderwerp
WMO. Daarna volgde een discusie over,welke voorzieningen wij van belang vinden in grote
en kleine kernen.
Oktober:
In oktober kwam de ambulant jongerenwerker van Koggenland, dhr. Spel, vertellen over alle
werkzaamheden van het jongerenwerk in het afgelopen jaar. Hij vertelde ook over de aanpak
van overlast van hangjongeren, met name in Obdam. Het werken met twee jongerencoaches
lijkt vruchten af te werpen. Een eigen plek voor de jongeren zou ook goed zijn – daarmee
beperk je in ieder geval de overlast van de groep meelopers. De harde (criminele) kern van
de groep is een zaak voor de politie.
November:
In november kwam mw. De Boer, beleidsmedewerker, een toelichting geven op het
beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening. Vanaf 1 juli 2012 zijn de gemeenten
verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening en verplicht daartoe een beleidsplan op te
stellen. Koggenland besteedt daarbij extra aandacht aan gezinnen met kinderen zodat hun
maatschappelijke participatie niet in het geding komt. Koggenland heeft een contract met
Plangroep die voor iedere cliënt een plan van aanpak opstelt.
De Wmo-Adviesraad pleit voor extra aandacht voor mensen met een (licht) verstandelijke
beperking die een groot risico lopen in de schuldhulpverlening te belanden.
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December:
In december is de Mantelzorgnota uitgedeeld en de eerste outline van het nieuwe Wmobeleid 2013- 2016 besproken. Kernpunten van het Wmo-beleid zullen de transities zijn
(AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs) en de transformatie van de
gemeente naar een positie als bemiddelaar tussen participatie, werk, scholing en zorg. Een
ander belangrijk kernbegrip wordt ‘wederkerigheid’: kun je en mag je een tegenprestatie
verlangen voor een voorziening of een uitkering? De Wmo-Adviesraad pleit hierin voor grote
terughoudendheid: het kan zeker zo zijn dat iemand graag een vorm van vrijwilligerswerk
doet, maar dit moet wel per situatie en per persoon bekeken worden. Na de Wmo-outline
kwam dhr. Schumacher (afdeling Wonen) een presentatie geven over alle
nieuwbouwplannen in de gemeente Koggenland. Het is gebleken dat seniorenwoningen in de
verkoop minder geliefd zijn dan in de verhuur.

Onderstaande adviezen zijn in 2012 uitgebracht
27-02-2012 brief kenmerk 2012/100 Brief aan het College van B & W, betreffende woningen
Avelijn
21-04-2012 brief kenmerk 2012/101 Brief aan het College van B & W, betreffende het
jaarverslag en het financieel overzicht 2012 van de Wmo-Adviesraad Koggenland
21-04-2012 brief kenmerk 2012/102 Brief aan het College van B & W, betreffende
aanbesteding hulpmiddelen
22-05-2012 brief kenmerk 2012/103 Brief aan het College van B & W, betreffende
aanbesteding hulp in de huishouding
07-11-2012 brief kenmerk 2012/104 Brief aan het College van B & W, betreffende
beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening West-Friesland
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Onderwerpen die we volgen
Er zijn diverse onderwerpen die niet direct om een advies van de Wmo-Adviesraad vragen, maar die
evengoed aandacht behoeven. De Wmo-Adviesraad laat zich over deze onderwerpen regelmatig
informeren, en zorgt ervoor dat de meest recente stand van zaken bekend is. In 2012 hebben we de
volgende onderwerpen gevolgd:
Transities AWBZ
Bibliotheek
Woningbouw en woningtoewijzing
Maatschappelijke stages
Jongerenwerk, CJG, schoolmaatschappelijk werk, speciaal onderwijs en leerlingenvervoer
OGGZ
Gemeentelijke communicatie, PR en Koggennieuws
Communicatie tussen Wmo-Adviesraad, gemeenteraad en college

Tenslotte
In 2012 zijn diverse ingewikkelde dossiers aan de orde geweest. Door de val van het kabinet Rutte I
en het daarop volgende kabinet Rutte II zijn de ingrijpende plannen van het Rijk regelmatig gewijzigd,
uitgesteld, toch weer ingevoerd en nogmaals gewijzigd. Dit maakte het niet alleen voor de ambtelijke
organisatie erg lastig, maar ook voor de Wmo-Adviesraad. De Wmo-Adviesraad maakt zich zorgen
over de gevolgen van de decentralities van de AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg, van het Rijk naar
de gemeente, voor de kwetsbare doelgroepen: inwoners met een beperkingen, de toenemende
vergrijzing en mensen met een bestaans minimum. Deze doelgroepen krijgen door deze bezuiningen
extra kosten voor hun kiezen en beperkingen in hun dagbesteding en zorgmogelijkheden.
De Wmo-Adviesraad is er van overtuigd dat het College van Burgemeester en Wethouders en de
ambtenaren zich inzetten om het maximaal haalbare voor de inwoners van Koggenland te realiseren.
Wij willen graag ons steentje bijdragen met betrekking tot de aandachtsvelden van de WMO.
De ontwikkelingen gaan razendsnel. De leden van de Wmo-Adviesraad zullen hun uiterste best
blijven doen om alles op hun eigen terrein te blijven volgen en hiermee het college te voorzien van
goed onderbouwde adviezen.
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