Adviesraad Samenleving Drechterland
Betreft: verslag periode maart – mei 2018
Een beleidsarme periode, zoals dat in vaktaal heet. Heeft te maken heeft met de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 waarna de nieuwe colleges en raden hun draai moeten gaan
vinden. Niettemin kan ik u het volgende melden.
AFSLUITING RAADSPERIODE MET DE WETHOUDER
In informele sfeer hebben we de raadsperiode 2014-2018 met wethouder Te Grotenhuis
afgesloten. Een goede gelegenheid om met elkaar nog wat zaken te wisselen over de
afgelopen jaren. Inmiddels zijn de raadsverkiezingen achter de rug en komt dezelfde
wethouder terug met dezelfde portefeuille, waarin dus ons domein zit.
ADVIES BESTEDING KLIJNSMAGELDEN
Deze gelden zijn vernoemd naar voormalige staatssecretaris Klijnsma en bedoeld om de
bestaande armoede onder kinderen te bestrijden. Daarvoor ontvangt de gemeente
Drechterland elk jaar vanaf 2017 ruim 71.000 euro. Aan ons is advies gevraagd om te
reageren op het voorstel van B en W om op korte termijn een kledingcheque van 100 euro
voor elk kind dat in de armoedecategorie valt vanaf 4 jaar te geven. Wij stellen voor om dit te
verhogen naar een cheque van 250 euro, te besteden aan kleding of schoenen. Het
collegevoorstel vinden we karig. U kunt het volledige advies lezen op de gemeentesite van
Drechterland onder ‘Zorg en Samenleving’
WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID

De wettelijke verplichte toegankelijkheidsnorm voor gebouwen en publieke ruimte is op 1
januari 2017 van kracht worden als uitvloeisel van het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap. Deze norm sluit aan bij de wet Wmo, waarin staat een ieder mee
moet kunnen doen in de samenleving. Als onderdeel van de onze adviesraad is een werkgroep
gevormd die adviezen gaat geven aan het college over verbeteringen van toegankelijkheid in
gebouwen en publieke ruimte van de gemeente Drechterland. Hiervoor krijgt de werkgroep
scholing.
TOT SLOT
Intern zijn we gestart met een onderzoek naar Wmo-praktijk en de clientondersteuning.
Er komt een workshop voor de drie adviesraden van de SED-gemeenten over een nieuwe
manier van inkoop Sociaal Domein met ingang van 2019.
En komen wij verder te spreken met een beleidsambtenaar over de armoedeproblematiek.
Venhuizen, 15 mei 2018,
Groet, P. Boon, voorzitter

