Inhoudelijk jaarverslag Wmo adviesraad 2021

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, Wonen en welzijn en Participatie.
De Corona maatregelen hebben in 2021 invloed gehad op de manier van
vergaderen in dit jaar. We zijn 10 keer bij elkaar gekomen waarvan vier keer
“live” in de Meerbaak in Middenmeer. De virtuele vergaderingen leverde
regelmatig technische problemen op en daardoor verliepen de vergaderingen
minder soepel in vergelijking met een “live” overleg. Iedere vergadering werd
gestart met informatie en overleg van de beleidsmedewerker van de
gemeente. De wethouder Sociaal Domein is één keer aanwezig geweest om
met ons te overleggen.
In 2020 zijn gesprekken geweest met de Participatieraad, om tot één
gezamenlijke raad te komen. De gemeente wil graag op deze manier alle
informatie en adviezen op een plaats bij elkaar laten komen. De
participatieraad had een aantal bedenkingen tegen de samenvoeging. Hierover
zijn in december 2021 gesprekken gestart. De Wmo-raad ging er vanuit dat er
per 1 januari 2022 een nieuwe adviesraad Sociaal Domein zou gaan
functioneren en heeft zich daarom niet ingespannen om nieuwe leden te
werven. Enkele leden zijn afgetreden per 31 december 2021 en daardoor
bestaat de Wmo adviesraad nog slechts uit zeven leden. Dat vonden wij
onvoldoende en daarom gaan wij in januari 2022 actief op zoek naar nieuwe
leden.
2. Samenstelling Advies raad
De secretaris, dhr. Rienstra had al in een eerder stadium aangegeven te willen
stoppen met deze raad. In juni heeft hij de functie van secretaris overgedragen
aan dhr. Hermans en het tijdelijke penningmeesterschap dat hij ook invulde
aan dhr. Verduin.
Mevr. Slob wilde al eerder stoppen, maar omdat het leek dat er per 1 jan 2022
een nieuwe raad voor het sociaal domein zou zijn is zij gebleven. Mevr. Slob

heeft besloten nu echt te gaan stoppen; zij heeft jarenlang de notulen
verzorgd.
Dhr. Kuiper had ook al aangegeven te willen stoppen vanwege drukke
werkzaamheden voor en met zijn eigen bedrijf.
Na de zomer heeft mevr. Feenstra van de gemeente Hollands Kroon afscheid
genomen als contactpersoon; zij heeft een andere functie bij de gemeente
aanvaard. In haar plaats is mevr. Remmerswaal namens de gemeente
toegevoegd aan de raad.
Mevr. Wessels heeft het hele jaar, vanwege afwezigheid mevr. Borst, de rol van
voorzitter op zich genomen. Per 1 januari 2022 is mevr. Wessels officieel
voorzitter van de Wmo adviesraad.
De Adviesraad heeft financiële middelen gekregen voor de
vrijwilligersvergoeding van de leden en om zich secretarieel te laten
ondersteunen. De Wmo-raad heeft niet actief naar een ondersteuner gezocht,
in de verwachting dat de beide raden per 1 januari 2022 zouden zijn
samengevoegd.
3. Besproken onderwerpen
In 2021 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:
- Samenvoeging Wmo adviesraad met de Participatieraad tot één Raad
voor Samenlevingsvraagstukken (werktitel)
- Brief van de minister van VWS inzake het instellen en versterken van
het Wmo toezicht
- Jaarverslag 2021
- Rapportage CEO jeugdwet gemeente Hollands Kroon
- Rapportage CEO Wmo Toezicht Hollands Kroon
- Project woonadviseur senioren
- Project kwartier maken in Hollands Kroon
- Beleidsregels leerlingen vervoer (ter advisering)
- Transitie jeugdzorg (ter advisering)
- Handreiking van de Koepel Adviesraden inzake onafhankelijke client
ondersteuning
- Tarieven Pgb jeugdhulp en Wmo
- Kwartaal en jaarrapportage Incluzio
- Ontwikkeling integrale crisisdienst jeugd
- Diverse memo’s vanuit de gemeente, voornamelijk over de jeugdzorg

-

Doelgroepen vervoer
Opvang asielzoekers
Nieuwe wet inburgering
Bereikbaarheid gemeente via de website
Zorgkrant en haar verspreiding

4. Algemene zaken
Vóór de zomervakantie heeft mevr. Feenstra haar taak overgedragen aan
mevr. Remmerswaal. Mevr. Remmerswaal is in september als
afvaardiging van de wethouder in september officieel gestart. Vanwege
de maatregelen rondom Covid-19 is de wethouder alleen in november
aanwezig geweest. Wel zijn er regelmatig sprekers aanwezig geweest,
zowel virtueel als live, die onderwerpen hebben toegelicht, zoals
inburgering en beleid rondom de jeugdzorg.
We zijn in het najaar ook weer gestart met het vóóroverleg van het
Dagelijks Bestuur met de beleidsambtenaar.
In principe sluit de Wmo adviesraad in december het jaar af met een
etentje dat door de Meerbaak (vergaderlocatie) verzorgd wordt. Dit
heeft in 2021 helaas (net als in 2020) niet kunnen plaatsvinden vanwege
de Coronamaatregelen
5. Bijeenkomsten
De Wmo adviesraad is aanwezig geweest bij de volgende thema
overleggen en informatie en inspraak bijeenkomsten:
- Alzheimer café
- Zorggroep Samen met als thema dementie en huisvesting en zorg
rond deze groep mensen
- Toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen
- Leerlingenvervoer
- Vervoer bijzondere doelgroepen
- Samenwerking VGZ en gemeentes
- Jeugdzorg plus

6. Uitgebrachte adviezen
- Wmo toezichthouder (ongevraagd)
- Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

- Pgb (ongevraagd)
- Transitie Jeugdzorg plus
- Dorpsraden (ongevraagd)
7. Leden Adviesraad per 31 december 2021
Lid

Woonplaats

Mevr. E. Wessels (voorzitter)

Kolhorn

Dhr. H. Hermans (secretaris)

Kolhorn

Dhr. J. Verduin ( penningmeester en beheer website)

Winkel

Dhr. B. Hovius

Den Oever

Mevr. B. Lont

Hippolytushoef

Dhr. W. de Graaf

Wieringerwerf

Mevr.. S. Bakker

Nieuwe Niedorp

Mevr. N Slob

Lutjewinkel

Dhr. R. Kuiper

Nieuwe Niedorp

Mevr. M. Borst

Breezand

