ADVIESRAAD SAMENLEVING
incl. werkgroep
toegankelijkheid
gemeente Drechterland

JAARVERSLAG
2018

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 tweede volledige jaar (na een start op 1 september 2016)
waarin de adviesraad actief is. We hebben onze draai wel gevonden. Een aantal
initiatieven en adviezen is hiervan het resultaat. Eind 2017 is de werkgroep
toegankelijkheid van start gegaan als subgroep van deze adviesraad. Het
jaarverslag hiervan treft u in het laatste hoofdstuk aan.
SAMENSTELLING
De adviesraad bestaat uit de volgende 6 personen:
Marga Beerepoot
Piet Boon, voorzitter
Marianne van Diepen
Marga Homan
Rem Kappelhof
Jos van Ophem
Externe notulist: Miriam van Vuuren
Een persoon minder: Rene van Ophem en Vera Schipper zijn opgestapt, Marianne van
Diepen is toegetreden.
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 adviesraad heeft een aantal keren deelgenomen aan het RondeTafelGesprek om zijn
ingebrachte adviezen toe te lichten.
Het voorzittersoverleg Sociaal Domein van de 7 gemeenten heeft niet plaats gevonden
afgelopen jaar. Reden: niet iedereen ziet hierin een meerwaarde.
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:
Uitvoeringsplan schuldhulpverlening
Wij onderschrijven dit plan waar met name ingezet wordt op vroegsignalering en
preventie. De wekelijkse inloopspreekuren zijn hier onderdeel van.
Cliëntervaringsonderzoeken CEO WMO en Jeugdhulp 2017
De uitkomsten zijn meer van hetzelfde en het resultaat van een papieren exercitie. We
kijken uit naar een andere opzet voor dit soort onderzoeken.
Blijverslening
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Wij hebben ons ervoor sterk gemaakt dat Drechterland een dergelijke lening mogelijk gaat
maken. We hebben lang op het antwoord moeten wachten. Het antwoord was op 11
januari 2019: nee.
Klijnsmagelden
We hebben meerdere malen aangedrongen om vaart te maken met het uitgeven van deze
gelden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de z.g. fashioncheques voor kinderen die het wat
minder hebben. Wat ons betreft mocht het bedrag nog wel wat hoger zijn. Het wordt nog
een hele uitdaging om het jaar beschikbare budget uit te geven.
Inzet cliëntondersteuners
We hebben een notitie geschreven over hoe belangrijk het is dat personen bij een
keukentafelgesprek waar het gaat om Wmo-aangelegenheden gebruik kunnen maken van
een gratis cliëntondersteuner. In de praktijk lukt het tekort om dit te laten landen.
Dementievriendelijke gemeente
Wij hechten er sterk aan dat een beschikbare online training wordt gevolgd door alle
medewerkers en raadsleden. En geplaatst op de site van de gemeente zodat de inwoners
deze ook kunnen volgen.
Manier van werken
We hebben besloten om voor onszelf een netwerk van deskundigen uit de gemeenschap
op te bouwen om ons te voeden in ons werk in het Sociaal Domein. 2019 wordt het jaar
om dit voornemen te doen slagen.
CONTACTEN MET DE GEMEENTE
De SED-gemeenten hebben een persoon aangesteld om onze contacten met de
gemeenten gestructureerd te laten verlopen. Daarnaast is het periodieke overleg met een
leidinggevende van de afdeling samenleving in ere hersteld. Positief dus. Neemt niet weg
dat het houden aan beloofde toezeggingen niet altijd vlotjes verloop
WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID DRECHTERLAND.
Wat heeft het ons als werkgroep tot nu toe gebracht:
Eind 2017 heeft de gemeente Drechterland verzocht aan de adviesraad Samenleving
Drechterland om een advies- werkgroep samen te stellen welke toetsing gaat verrichten
op openbare terreinen en gebouwen.
Er is hiervoor een oproep geplaatst in plaatselijke en lokale kranten. Niet veel later hebben
zich kandidaten gemeld zodat begin 2018 deze werkgroep geformeerd kon worden.
De samenstelling is divers. Er zijn kandidaten die gebruik maken van een rolstoel, visueel
een handicap hebben, moeilijk ter been zijn en kandidaten die geen belemmering hebben.
Het is nu en nog steeds moeilijk om kandidaten te verwerven uit de omliggende dorpen
buiten Hoogkarspel. Dit heeft de aandacht en misschien dat komend jaar dit gerealiseerd
gaat worden.
Voordat met het werk kon worden begonnen werd vanuit de gemeente een cursus
aangeboden aan de leden van de werkgroep. Er werden hiervoor een tweetal concepten
verstrekt te weten:
-

Concept Toegankelijkheid Openbare gebouwen
Concept Toegankelijkheid Openbare terreinen
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In deze documenten worden de minimale richtlijnen weergegeven die de gemeente gaat
hanteren. In de cursus zijn deze documenten besproken en gebruikt om ervaring met de
materie op te doen.
Ieder lid van de werkgroep is op pad gegaan en heeft in zijn eigen omgeving knelpunten
op papier met foto verzameld. Die worden nog verder verwerkt.
Tevens kwam het verzoek van de gemeente om prioriteit wegen aan te geven in de
verschillende dorpen van Drechterland. Ook dit heeft de werkgroep verzameld en
halverwege het jaar verstrekt aan de gemeente.
Momenteel werkt de werkgroep aan de prioriteitswegen van Hoogkarspel. Hiervoor krijgt
men vanuit de gemeente een en ander verstrekt. Het verzoek namens de gemeente aan
de werkgroep is om deze prioriteitswegen te toetsen aan de richtlijnen en de
verbeterpunten aan te geven. Dit zowel in tekst maar ook met bijbehorende foto’s.
VOORUITBLIK
Dit derde jaar zullen we op de ingeslagen weg doorgaan. Er staat een workshop op stapel
om ons samen met de andere SED-adviesraden verder te bekwamen in ons advieswerk.
Misschien zal dit uitmonden in een vorm van samenwerking met genoemde adviesraden,
op zich niet vreemd gezien de SED-structuur. Een mooi alternatief voor het gesneuvelde
overleg met de adviesraden van alle Westfriese gemeenten.
Drechterland, 1 februari 2019
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