Adviesraad Samenleving Drechterland
Betreft: verslag periode oktober-november 2017
In de achterliggend periode hebben we het nodige langs zien komen en bijgewoond. U kunt
onder ‘overige publicaties’ onze adviezen in hun geheel lezen.
VOORZITTERSOVERLEG 7 GEMEENTEN
Deze keer was het overleg in het gemeentehuis van Koggenland. Helaas waren we niet
voltallig. Neemt niet weg dat het overleg vruchtbaar was. Je wisselt zaken met elkaar uit,
hoort van elkaar welke nieuwe zaken op de rol staan. Frequentie bedraagt 2x per jaar.
RTG VAN 13 NOVEMBER 2017
RTG staat voor Ronde TafelGesprek tussen vertegenwoordigers van de fracties die de
vergaderstukken voor de aanstaande raadsvergadering bespreken met de wethouder. Op de
agenda stond ons advies inzake de regionale nota over de toekomstvisie van kwetsbare
inwoners (onze adviezen kunt u lezen onder ‘overige publicaties’). In de regionale nota lezen
we dat er een brede voorkeur is voor scenario2, een samenwerkingsvorm van de 7 Westfriese
gemeenten waarbij zij op vele terreinen op gebied van herstel en participatie van kwetsbare
inwoners intensief samenwerken met voldoende ruimte voor lokale inkleuring. Met wat
kanttekeningen adviseerden wij eveneens dit scenario. Ter plaatse konden wij mee
discussiëren.
WORKSHOP 9 NOVEMBER
Deze workshop heeft ons doen besluiten om zowel pro-actief als reactief te gaan werken.
Pro-actief houdt in dat wij ons aan de voorkant actief richten op – voor 2018 – thema’s als
toegankelijkheid openbare gebouwen en publieke ruimte, armoedebeleid en cliëntondersteuning. Daartoe hebben wij onze raadsleden opgedeeld om hierin te acteren en zo nodig
medewerkers van de gemeente te benaderen om hun taak optimaal te kunnen uitvoeren. ReReactief zullen we zijn als we reageren op verzoeken om adviezen vanuit het college. Zoals dat
tot nu toe gebruikelijk is.
UITKOMSTEN CLIËNTERVARINGSONDERZOEK (CEO) WMO EN JEUGDHULP 2016
Wij hebben op het CEO Wmo gereageerd en vooral over het feit dat zo weinig mensen (23%)
echt weten dat zij gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen krijgen als zij in
gesprek gaan over hulp voor maatschappelijke ondersteuning. Dat moet beter. Zo waren er
nog meer verbeterpunten te constateren. In het algemeen kwamen de resultaten overeen met
de landelijke trend.
Wat het CEO jeugdhulp betreft, gaat de gemeente zich nog meer inspannen om de jeugd erop
te wijzen waar ze echt terecht kunnen voor hulp. Uit het onderzoek blijkt dat dit nog beter
kan.
Groet, P. Boon, voorzitter

