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Inleiding
2013 stond voor de Wmo-Adviesraad grotendeels in het teken van de plannen van het Rijk voor de
transities AWBZ, Jeugdzorg, Passend Onderwijs en de nieuwe Participatiewet. Ook de kanteling van
de Wmo is uitgebreid aan de orde geweest. Voor zowel de ambtelijke organisatie als de WmoAdviesraad was de grote onzekerheid vanuit het Rijk erg lastig. Plannen werden regelmatig gewijzigd,
cruciale informatie uitgesteld, wetten teruggeroepen of afgekeurd. Dit alles maakt het opstellen van
goede beleidsplannen niet makkelijker.
Een andere belangrijke ontwikkeling in 2013 is de toenemende regionale samenwerking. Deze wordt
vanuit het Rijk sterk gestimuleerd, maar het betekent wel dat lokale participatie tegen haar grenzen
aanloopt. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een advies uit te brengen op een regionaal
beleidsstuk waar de gemeente Koggenland maar een (relatief) kleine rol in speelt, hoeveel impact
een dergelijk beleidsstuk ook heeft op de adviesterreinen van de Wmo-Adviesraad.
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. Wethouder Bijman woont zo vaak mogelijk de vergaderingen van de WmoAdviesraad bij, zodat hij de adviezen uit de eerste hand krijgt. Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij
mee, net als met de uitstekende ambtelijke ondersteuning.
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Samenstelling Wmo-Adviesraad
Op 31 december 2013 bestond de Wmo-Adviesraad uit de volgende leden (zie onderstaande tabel).
In oktober 2013 is de heer Van Burgel op eigen verzoek afgetreden en in december 2013 is de heer
Schuijlenburg periodiek afgetreden.
De heer P. Naber
Mevrouw J.A.G. Schilder- Scholten
De heer N.J.M. Schouten
De heer R. Nooij
De heer D. Snoek
Mevrouw M. Imming

De heer R. de Kraaij
Mevrouw O. Lemminga
De heer W. Schuijlenburg
Mevrouw A. van der Hulst
De heer C. Olbers

Het dagelijks bestuur werd gevormd door:


De heer W. Schuijlenburg( voorzitter)



Mevrouw O. Lemminga( secretaris)



De heer C. Olbers( penningmeester)

Ambtelijke ondersteuning werd 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. R. Nooij, dhr. K. Schouten,
dhr. D. Snoek,dhr. P. Naber,
dhr. R. de Kraaij.

2

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen Dhr. K. Schouten,dhr. R. Nooij,
met problemen bij het opgroeien en van ouders
dhr.P. Naber
met problemen bij het opvoeden

3

Het geven van informatie, advies en
cliëntondersteuning

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

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. C. M. Olbers,
mw. M. Imming.

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,
mw. A. van der Hulst,
dhr. P. Naber, dhr. R. de Kraaij,
mw. M. Imming.

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,
mw. A. van der Hulst,
dhr. P. Naber,dhr. R. de Kraaij,
mw. M. Imming.

7

Het bieden van maatschappelijke opvang,
waaronder vrouwenopvang

Mw. J. A. G. Schilder-Scholten,
mw. M. Imming.

8

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

Mw. J. A. G. Schilder-Scholten,
mw. M. Imming.

9

Het bevorderen van verslavingsbeleid

Mw. J. A. G. Scholten-Schilder,
dhr. R. de Kraaij.
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Jaaroverzicht
De Wmo-Adviesraad vergadert iedere eerste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus), om
13:30 uur, met ingang van april 2013 is de aanvangstijd gewijzigd in 14.00 uur, in het gemeentehuis
van Koggenland. Deze vergaderingen zijn openbaar. In 2013 zijn de volgende onderwerpen aan de
orde geweest:
 Januari:
In januari heeft de Wmo-Adviesraad een presentatie gekregen over het nieuwe protocol
kindermishandeling. De Wmo-Adviesraad pleitte voor samenwerking en kennisoverdracht: zorg dat
iedereen die met kinderen werkt, op de hoogte is van het protocol. Daarnaast zijn er een aantal
verordeningen besproken:
a. vaststellen gewijzigde verordening i.v.m. afschaffing huishoudensinkomen
b. vaststellen van twee verordeningen i.v.m. invoering van de wet aanscherping handhaving
en sanctie beleid SZW. Deze verordeningen moesten alle drie aangepast worden i.v.m.
gewijzigde wet- en regelgeving vanuit het Rijk.
Tenslotte zijn de voorbereidende stukken voor het nieuwe Wmo-beleid en de nieuwe nota
Mantelzorg/respijtzorg besproken.
 Februari:
In februari is gesproken over de nieuwe beveiligingsfirma in Koggenland, Trigion. De berichten tot
zover zijn positief, de Wmo-Adviesraad besluit het onderwerp nog even te blijven volgen. Daarnaast
zijn er twee bijeenkomsten geëvalueerd, een scholingsbijeenkomst in eigen huis van Aandacht voor
Iedereen en een netwerkbijeenkomst. Bij beide bijeenkomsten heeft de Wmo-Adviesraad kritische
kanttekeningen geplaatst, hoewel beide bijeenkomsten ook zo hun nut hadden.
 Maart:
In maart heeft de Wmo-Adviesraad kennisgemaakt met de nieuwe wethouder, de heer Bijman.
Daarnaast is de nieuwe Werkorganisatie West-Friesland gepresenteerd, die op poten gezet is om te
voldoen aan alle eisen van onder meer de Participatiewet. Kernpunt wordt het benutten van de
verdiencapaciteit van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook korte klussen tellen mee.
De Wmo-Adviesraad is positief over de plannen, maar waarschuwt voor het risico op privacy
schending. Door het opzetten van de Werkorganisatie en de daarbij behorende vernieuwing in de ICT
is daar een risico op. Eveneens in maart werden het financieel jaarverslag 2012 en de begroting 2013
van de Wmo-Adviesraad goedgekeurd.


April:

In april is het concept Wmo-beleidsplan ‘Sterkere Schakels’ gepresenteerd. Het plan is een vervolg op
het eerste Wmo-beleidsplan uit 2007, wat destijds nog erg sterk op voorzieningen gericht was. De
belangrijkste verandering is het compensatiebeginsel: er is niet langer automatisch recht op een
voorziening, maar cliënten worden gecompenseerd voor hun beperking. De oplossing wordt
maatwerk, samen met de cliënt vastgesteld tijdens keukentafelgesprekken. Deze
keukentafelgesprekken worden dus ook erg belangrijk, het is dan ook van belang te zorgen dat de
persoon die deze gesprekken voert voldoende gekwalificeerd is. Ook wijst de Wmo-Adviesraad op
het belang van ondersteuning van de cliënt tijdens het gesprek door een mantelzorger
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of een vrijwilliger. De Wmo-Adviesraad spreekt haar zorg uit over de toenemende belasting van
mantelzorgers en vrijwilligers. Koggenland doet zoveel mogelijk om deze groepen te ondersteunen.
Andere zorgpunten zijn de vraagtekens veroorzaakt door de onduidelijkheid in de
beleidsvoornemens en wetten van het Rijk.


Mei:

In mei zijn er twee praktijkcasussen besproken. Bestaande situaties, van mensen die op dit moment
in de knel komen tussen de regels en bezuinigingen. In Koggenland is het Meldpunt Vangnet en
Advies beschikbaar, die in de geschetste situaties mogelijk een bemiddelende rol kunnen spelen in
het vinden van een passende oplossing. Het is wel duidelijk dat er echt mensen in de knel dreigen te
komen, voor wie ook niet makkelijk een oplossing te vinden is.


Juni:

In deze vergadering is de Wmo-Adviesraad voorgelicht over de nieuwe drank- en horecawet en de
gevolgen die dit heeft voor dorpshuizen en sportverenigingen. Het is een goede zaak dat er ruimte is
voor maatwerk in de kleine dorpskernen, de Koggenlandse verordening biedt mogelijkheden
(hopelijk) zonder dat de lokale horeca daarmee in de problemen komt. Een ander gevolg van de
nieuwe wet is dat jongeren pas vanaf hun 18e alcohol mogen drinken. De jongerenwerkers vragen de
Wmo-Adviesraad de vinger aan de pols te houden voor signalen die hiermee te maken hebben.
Koggenland is, in samenwerking met de West-Friese gemeenten, op zoek naar de ideale wijze van
handhaving.


September:

In de vergadering van september heeft het DB de nieuwe kandidaat-voorzitter voorgesteld. De WmoAdviesraad heeft de voordracht van dhr. Koning goedgekeurd. Daarnaast is er een presentatie
geweest van Aandacht voor Iedereen over de diverse transities. Het was nuttig voor de WmoAdviesraad om bijgepraat te worden over de huidige stand van zaken.


Oktober:

In de oktobervergadering hebben de jongerenwerkers van Koggenland de Wmo-Adviesraad op de
hoogte gesteld van hun activiteiten. De aanpak van de overlast in Obdam lijkt zijn vruchten af te
werpen en dat is een bijzonder positieve ontwikkeling. Elders in de gemeente worden de groepen
jongeren ook in het oog gehouden en worden er voor hen allerlei activiteiten georganiseerd om te
ervoor te zorgen dat zij niet ontsporen. Overigens gaat het met de overgrote meerderheid van de
jongeren in Koggenland gewoon goed.
Daarnaast is de Drank- en Horecawet opnieuw besproken, m.n. het overleg tussen horeca,
sportverenigingen, dorpshuizen en gemeente. Doordat de nieuwe verordening Ruimte biedt voor
enkele commerciële feesten in dorpshuizen, is overleg inderdaad nodig. Ook de verhoging van de
alcoholleeftijd naar 18 jaar heeft impact op de verordening: terugdringen van alcoholmisbruik onder
jongeren is het belangrijkste doel van de nieuwe wet.
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November:

In november 2013 heeft de nieuwe voorzitter kennisgemaakt met de Wmo-Adviesraad. Daarnaast is
de nieuwe Werkorganisatie West-Friesland gepresenteerd. Inmiddels was er veel meer duidelijk
vanuit het Rijk, waardoor de plannen een stuk concreter waren dan eerder in het jaar. De WmoAdviesraad heeft positief geadviseerd over de plannen, hoewel niet alle aspecten binnen de scope
van deze Wmo-Adviesraad vallen.
Ook zijn in deze vergadering de veranderingen in de serviceloketten aan de orde gekomen. Omdat de
bezoekersaantallen van de serviceloketten bijzonder laag zijn, is besloten te gaan werken met
wijkcontactpersonen die bereikbaar zijn om vragen te beantwoorden. De Wmo-Adviesraad geeft aan
dat wel duidelijk gecommuniceerd moet worden dat deze personen niet 24/7 bereikbaar zijn.


December:

In december heeft de Wmo-Adviesraad een presentatie gekregen betreffende de stand van zaken
rondom de transities AWBZ en de projecten behorend bij Regionale Sociale Agenda. Ook is de WmoAdviesraad bijgepraat over de transitie Jeugd en de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast is in de
decembervergadering afscheid genomen van de voorzitter, dhr. Schuijlenburg.
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Onderstaande adviezen zijn in 2013 uitgebracht
12-01-2013 brief kenmerk 2013/100. Brief aan het College van B & W, betreffende nota mantelzorg.
15-01-2013 brief kenmerk 2013/101. Brief aan het College van B & W, betreffende
Vaststelling gewijzigde verordening i.v.m. de huishoudensinkomentoets;
Vastelling van 2 verordeningen i.v.m. de invoering van de wet aanscherping handhaving en
sanctiebeleid SZW wetgeving.
26-01-2013 brief kenmerk 2013/102. Brief aan het College van B & W, betreffende Outline Wmonota 2013-2016, Sterkere schakels.
19-04-2013 brief kenmerk 2013/104. Brief aan het College van B & W, betreffende het jaarverslag en
het financieel overzicht 2013 van de Wmo-Adviesraad Koggenland.
23-04-2013 brief kenmerk 2013/103. Brief aan het College van B & W, betreffende het concept Wmo
beleidsplan 2013-2016, Sterkere schakels, vervolg-advies 26-01-3013.
16-07-2013 brief kenmerk 2013/105. Brief aan College van B & W, betreffende Wmo/ aanbesteding
gehandicaptenkaarten en hulpvragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
12-11-2013 brief kenmerk 2013/106. Brief aan het College van B & W, betreffende Wmo/Service
loketten.
19-11-2013 brief kenmerk 2013/107. Brief aan het College van B & W, betreffende Werkorganisatie
West-Friesland.
Het is niet altijd duidelijk welke rol de adviezen hebben gespeeld bij de besluitvorming van het
College. Het komend jaar gaat de Wmo-Adviesraad meer aandacht schenken aan de evaluatie van de
uitgebrachte adviezen.

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 2013 hebben we
onder andere de volgende onderwerpen gevolgd:
-

Vrijwilligerswerk

-

Maatschappelijke stages

-

De kanteling van de Wmo

-

Jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk werk, Speciaal
onderwijs en leerlingenvervoer
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Tenslotte
Een belangrijke vraag die in 2013 ontstaan is: waar liggen de grenzen van de adviseringsbevoegdheid
van de Wmo-Adviesraad? Vrijwel alle nieuwe wetten hebben raakvlakken met de doelgroepen van
de Wmo en daarmee met de welbekende prestatievelden, maar er is ook veel dat in ieder geval
buiten onze deskundigheid valt (en misschien ook wel buiten onze bevoegdheid). Denk aan de
nieuwe werkorganisatie; een deel van hun cliënten is ook doelgroep van de Wmo, maar een groot
deel ook niet. Sommige gemeenten kiezen voor een brede Participatieraad, anderen houden het op
een Wmo-raad. En waar ligt dan de focus? Op de ontwikkelingen in de samenleving, op
belangenbehartiging of beleidsadvisering? Dit zijn de vragen die de Wmo-Adviesraad in de loop van
2014 hoopt te beantwoorden.
In 2013 zijn diverse ingewikkelde dossiers aan de orde geweest. De ingrijpende plannen van het Rijk
zijn 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 WmoAdviesraad maakt zich zorgen over de gevolgen van de transities van de AWBZ, Participatiewet en
Jeugdzorg naar de gemeente voor de kwetsbare doelgroepen: mensen met een beperking
(verstandelijk en/of lichamelijk), senioren, mensen op of net boven het wettelijk minimuminkomen.
De ontwikkelingen en de wet- en regelgeving gaan razendsnel en zijn sterk aan het veranderen. De
leden van de Wmo-Adviesraad zullen hun uiterste best blijven doen alles op hun eigen terrein te
blijven volgen en hiermee het college te voorzien van goed onderbouwde adviezen. Scholing is dan
ook een van de aandachtspunten voor de Wmo-Adviesraad voor 2014.
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