ADVIESRAAD SAMENLEVING
gemeente Drechterland

JAARVERSLAG
2017

INLEIDING
Op grond van artikel 5 lid 5 van het huishoudelijk reglement van de adviesraad
samenleving Drechterland is dit jaarverslag opgesteld.
Afgelopen jaar is het eerste volledige jaar waarin de adviesraad actief is. Deze
raad is in 2016 voortgekomen uit de Wmo-adviesraad en de Seniorenraad. De raad
is in de loop van het jaar op volle sterkte gekomen en heeft zijn draai gevonden.
Een aantal initiatieven en adviezen is hiervan het resultaat.
SAMENSTELLING
De adviesraad bestaat uit de volgende 7 personen:
Marga Beerepoot
Piet Boon, voorzitter
Marga Homan
Rem Kappelhof
Jos van Ophem
René van Ophem
Vera Schipper
Externe notulist: Miriam van Vuuren
ACTIVITEITEN
De adviesraad is 5 keer bij elkaar geweest in het gemeentehuis te Hoogkarspel. Om met
elkaar te spreken over de door het college aangeboden adviesaanvragen en de daarop te
formuleren adviezen. Maar ook om van een aantal sleutelfiguren te horen hoe het werk in
hun sociale domein verloopt. Een enkele keer schoof een SED-beleidsambtenaar aan om
een toelichting op de adviesaanvraag te geven.
De organisatie Aandacht voor Iedereen heeft driemaal met 100% subsidie van de overheid
een workshop gegeven om de adviesraad zich te helpen ontwikkelen. Helaas is deze
organisatie per 31 december gestopt. Het is mooi dat het hiervan voordeel is genoten.
De adviesraad heeft een aantal keren deelgenomen aan het RondeTafelGesprek om zijn
ingebrachte adviezen toe te lichten.
Tenslotte heeft de voorzitter tweemaal deelgenomen aan het voorzittersoverleg Sociaal
Domein van de 7 gemeenten. Zulks om van elkaar te vernemen hoe men omgaat met wat
er zoal speelt.
UITGEBRACHTE ADVIEZEN
Afgelopen jaar hebben we de adviezen aan het college uitgebracht, te lezen op de
gemeentesite van de adviesraad onder Zorg en ondersteuning: met de volgende thema’s:
Auditrapport SED
Alcohol en drugs
Cliëntervaringsonderzoek CEO) jeugdhulp 2015
Kunst en cultuur
Blijvers lening
Schuldhulpverlening *)
Toekomstvisie kwetsbare inwoners *)
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Verordening Wmo *)
CEO jeugdhulp 2016
CEO Wmo 2016
Manier van werken
In de slotregel van onze advies aan het college schrijven wij altijd te rekenen op een
reactie van zijn kant. Op de met *) gemerkte adviezen hebben we een reactie van het
college ontvangen. Op alle andere niet.
Vooruitblik
Het thema ‘manier van werken’ is van interne aard en houdt in dat de adviesraad zijn rol
voor 2018 pro-actief wil invullen waar het gaat om zaken zelf op te pakken. En deze zaken
beperkt te houden tot een drietal t.w.
*Armoedebeleid
*Cliëntondersteuning
*Toegankelijkheid openbare ruimte.
En reactief waar het gaat om verzoeken van het college om advies te geven. De
adviesraad is benieuwd of deze werkwijze gaat lukken.
Tot op heden heeft de adviesraad geen vaste vertegenwoordiger vanuit de sector
Samenleving tijdens zijn vergaderingen aan tafel. In het verleden (vóór 2016)was dit wel
het geval. Dit ervaart de raad als een gemis. Weliswaar heeft de adviesraad een
contactambtenaar met wie de voorzitter van tijd tot tijd zaken doorpraat. Maar een goed
alternatief is dit niet. De hoop is er nog altijd dat hiervoor een oplossing komt.
Drechterland, 1 februari 2018
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