
Jaarverslag 2018
Wmo-adviesraad Hollands Kroon

1. Inleiding

De Wmo-adviesraad is een organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van 
Burgemeester en Wethouders over verschillende aandachtsgebieden met betrekking tot het Sociaal 
Domein, betreffende Wmo, Jeugd en Participatie. 

Vernieuwing van Beleidsregels & Verordeningen Wmo & Jeugd hebben veel tijd gevraagd. Diverse 
malen heeft de raad hier naar gekeken en  adviezen gegeven.  Helaas zijn deze in 2018 niet meer 
behandeld in de Gemeenteraad. Dit in verband met het controleren van de wettelijke regelingen. Nu 
staat dit in de planning voor 2019. De gemeente heeft een juridisch medewerker aangesteld om het 
beleid en de verordeningen op wettelijke regelingen te controleren. 

Gesproken is ook over de volgende onderwerpen:
 Dementievriendelijke gemeente.  Gemeente Hollands Kroon zet zich hier voor in. Wij volgen 

de bijeenkomsten en adviseren de werkgroep
 Vrijwilligerswerk in de toekomst. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Wij  

willen er voor waken dat niet alles op het conto van de vrijwilliger wordt geschoven. Ook hier
is een grens aan. 

 3D Verordening. Wij lezen hierover bij andere burger gemeenten. Binnen Hollands Kroon 
wordt hier ook over nagedacht.  De gedachte is dat met de 3D verordening de diverse 
Beleidsregels in elkaar kunnen worden geschoven en daardoor meer duidelijkheid biedt. Wij 
waarschuwen wel dat ook de 3D verordening niet het ei van Columbus is. Ook al zijn de 
regels duidelijk, alles hangt af van de interpretatie van de wijkmedewerker.

 Armoedebeleid. Een blijvend aandachtspunt
 Mantelzorg.  Sterk hebben wij ons willen maken voor het Mantelzorg compliment. Vraag 

blijft of iedere mantelzorger wel bereikt wordt. Mantelzorgers die buiten de gemeente 
wonen, maar zorg verlenen aan inwoners binnen de gemeente Hollands Kroon, ontvangen 
ook een mantelzorg compliment. Dit is niet in iedere gemeente het geval. 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning.  Hier blijven wij voortdurend op hameren. Iedere 
hulpvrager heeft hier recht op. Zo staat het ook in de Verordeningen.  Het komt helaas nog al
eens voor dat een wijkmedewerker dit niet nodig vindt of soms heel lastig. Het is goed dat 
ook onze wethouder hier van harte mee instemt.  

 Klantenraad Incluzio. In 2018 ingesteld. Een goede zaak. De WMO adviesraad heeft bewust 
gekozen om geen zitting te nemen in de klantenraad. Ook zullen leden van de klantenraad 
geen zitting nemen in de WMO adviesraad. Wederzijds houden we elkaar op de hoogte van 
elkaars bevindingen. 

 Uitwerking van het VN-verdrag.  Regelmatig hebben wij gevraagd om uitvoering te geven aan
het VN verdrag . Wij verwachten dat  in de eerste helft van 2019 concrete stappen worden 
ondernomen.

Ook in 2018 heeft de Wmo-adviesraad gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen aan het 
College te stellen.

 In 2018  is wethouder Mevr. Van Gent twee keer aangeschoven voor overleg. In november 
2018 heeft zij een presentatie gegeven over de verschillende lopende projecten en geplande 
activiteiten in 2018 en 2019. 

 Maandelijks is er contact en overleg geweest met de ambtenaren sociaal domein.
 Janneke Smink is namens Incluzio 2 keer aangeschoven.
 Incluzio heeft informatie met ons gedeeld over o.a. huishoudelijke hulp, jeugd en 

klantenraad.
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2. Samenstelling Wmo-adviesraad in 2018

Het streven is dat de raad uit 12 tot 15 leden bestaat. In 2018 hebben drie leden, te weten de dames 
Bijwaard en Teeling en de heer Koppenol de adviesraad verlaten. 
De Wmo-adviesraad heeft het voornemen om qua samenstelling het gehele Sociale Domein te 
bestrijken. Dit wordt geactualiseerd via de werving van nieuwe leden. Deze leden worden vervolgens
voorgedragen bij het college van B&W, die de leden officieel benoemd. 
In 2018 is  mevr. M. Borst als nieuw lid toegetreden en in de september vergadering gekozen tot 
voorzitter. Mevr. E. Wessels is tweede voorzitter en  dhr. S. Rienstra beheert het secretariaat. Mevr. 
N. Slob is vaste notulist en is beoogd penningmeester. 
De namenlijst van de leden van de raad is als bijlage opgenomen.

3. Behandelde onderwerpen

De raad kwam in 2018 negen keer bijeen. In juli 2018 heeft een extra vergadering plaatsgevonden in 
verband met de Beleidsregels & Verordeningen WMO en Jeugd. In de maand januari werd niet 
vergaderd.  Over de in hoofdstuk 1 genoemde onderwerpen en andere zaken die ook onze aandacht 
vroegen vindt u hieronder een overzicht van de onderwerpen  per vergaderdatum.

Wmo-inhoudelijk 
 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 (21-02, 14-03, 16-05, 23-07, 12-09, 10-

10, 12-12 )
 Verordening Jeugdhulp (21-02, 14-03, 16-05, 13-06, 23-07, 12-09, 10-10, 12-12)
 Verordening leerlingvervoer (21-02, 16-05) 
 PGB (12-12)
 Leerlingvervoer (10-10)
 Evaluatie Sociaal Domein juni – oktober 2014 (21-02, 16-05, 
 Dementie vriendelijke gemeente (21-02, 12-12)
 Vrijwilligerswerk in de toekomst (21-02)
 LSBO en Wonen Plus Welzijn in samenwerking met de dorpsraad van Breezand pilot zorg 

arrangement per kern (21-02 )
 Vervoer: belbus (21-02)
 VN verdrag voor gemeente Hollands Kroon (21-02, 21-11, 12-12)
 3D verordening (21-02, 16-05, 13-06)
 Armoedebeleid (21-02)
 De wijksteunpunten (21-02, 21-11)
 Rol Incluzio bij beleid en verordeningen
 Keukentafelgesprek (21-02, 14-03)
 Klantcontactcentrum (14-03, 10-10, 12-12)
 Ouderenpakket (11-04,21-11)
 Mantelzorg & mantelzorgcompliment (11-04.16-05, 13-06)
 Leefbaarheid kleine kernen & dorpsraden (11-04)

Client tevredenheidsonderzoek (11-04)
 Schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen (16-05, 13-06)
 Jaarrekening 2017 & kascontrole (13-06)
 Onafhankelijke cliëntondersteuning (13-06, 
 Klantenraad Incluzio (14-03, 16-05, 12-09, )
 Kwartaalreportage Incluzio ( 14-03)
 KPI’s (14-03)
 Tevredenheidsonderzoek (16-05) 
 Kerngebonden zorg (16-05)
 Jaarrekening 2017 & Kascontrole (16-05, 13-06 ) 
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 AVG (16-05, 10-10)
 Wmo abonnementstarief 2019 (13-06, 10-10, 12-12)
 Actualiseren statuten Wmo adviesraad Kamer van Koophandel (13-06)
 Beschermd wonen (BW) & Maatschappelijk Opvang (MO) Actieplan 2018-2019 (12-09)
 Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA)(10-10) 
 Medezeggenschap in de Jeugdwet (10-10)
 Sociale eenzaamheid (21-11, 12-12))
 Schulddienstverlening (21-11)
 Meedoen Hollands Kroon (21-11, 12-12)
 AED’s in gemeente Hollands Kroon (21-11, 12-12))
 Subsidies voor verenigingen (21-11)
 Rollen, taken en verantwoordelijkheden Wmo adviesraad (11-04, 03-11, 21-11) 
 Jeugdzorgplus (12-12)
 Sportgala (12-12)
 Website Wmo Adviesraad (21-12, 12-12)
 Hospice Hollands Kroon (12-12)

Eigen organisatie en opleiding
Er zijn in 2018 geen wijzigingen aangebracht in aandachtsgebieden. De bijscholing heeft plaats gehad 
door het bijwonen van bijeenkomsten extern en op 3 november 2018 studiedag door Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein. Deze studiedag stond in het kader van Rollen en Taken en 
verantwoordelijkheden van gemeente en Wmo adviesraad. De aandachtsgebieden en perspectieven 
zijn besproken.

De raad nodigt regelmatig sprekers uit. Zo heeft zij zich laten voorlichten over: 
- Armoedebeleid 
- Incluzio 
- Klantenraad Incluzio

Informatie(bijeenkomsten)
Leden van de Wmo-adviesraad nemen regelmatig deel aan informatiebijeenkomsten en overleg met 
derden m.b.t. mantelzorg, vrijwilligers, autisme, Per Saldo, Mezzo, dagbesteding, Buurtzorg, Samen, 
GGZ, VOA, Platform Beschermd Wonen, Oogvereniging, Diaconie, Landelijk Platform Adviesraden 
Sociaal Domein, Jeugd ggz en Heliomare netwerk, dementie vriendelijke gemeente, de Landelijk 
Koepel overleg WMO raden

Website
Adviezen en verslagen zijn openbaar en konden worden ingezien via de website van de Wmo-raad: 
www.wmo-adviesraadhollandskroon.nl.  
Helaas heeft de WMO-raad dat niet waar kunnen maken. Door veranderingen binnen onze  raad is er
onvoldoende aandacht geweest om de website actueel te houden.
Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe website. 
De raad hoopt haar achterstand in het voorjaar 2019 te hebben weggewerkt en dat er weer een 
website is, die up-to-date is. 

4. Uitgebrachte schriftelijke adviezen.

1 juni U2018-01 Voordracht benoemingen leden WMO raad B&W akkoord

24 juli U2018-02 Beleidsregels Jeugdhulp 2018 Gevraagd

26 juli U2018-03 Beleidsregels Wmo 2018 Gevraagd

7 nov. U2018-04 Afwikkeling Beleidsregels WMO 2018 Ongevraagd

8 nov. U2018-05 VN Verdrag Toegankelijkheid Ongevraagd
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5. Algemeen

De Wmo-adviesraad zal ook in 2019 op belangrijke punten nadrukkelijke aandacht vragen. 
We noemen:

 Onafhankelijke cliënt-ondersteuning. 
 PGB ( vervoer).
 Beschut werk.
 Jeugd+ beleid.
 Vaststellen van nieuwe beleidsregels en verordeningen Wmo en Jeugd, zodat de oude 

regelingen uit 2013 en 2015 eindelijk vervangen kunnen worden.
 Informatievoorziening richting cliënten/inwoners.  
 Dementie vriendelijke gemeente 

De Wmo raad streeft ernaar om aan de voorkant van het proces mee te denken. 
Wij  bedanken de ambtenaren van het Sociaal Domein voor  hun blijvende inzet en het feit dat zij 
steeds bereid zijn ons te woord te staan en te luisteren naar onze adviezen.

Bijlagen:
1. Overzicht leden WMO-adviesraad per 31 december 2018 
2. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 

Bijlage 1: samenstelling Wmo-adviesraad Hollands Kroon  eind 2018 

Lid Woonplaats

Dhr. W. de Graaf Wieringerwerf

Mevr. M.  Borst (voorz.) Breezand 

Dhr. J. Verduin Winkel

Dhr. B. Hovius Den Oever

Mevr. B. Lont Hippolytushoef

Dhr. R. Kuiper Nieuwe Niedorp

Mevr. E. Wessels Kolhorn

Dhr. S. Rienstra (secr.) Barsingerhorn

Mevr.. S. Bakker Nieuwe Niedorp

Mevr. N. Slob Lutjewinkel

Bijlage 2: Balans en Jaarrekening 2018
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