Adviesraad Samenleving Drechterland
Betreft: verslag periode januari - maart 2019
In deze periode hebben we eenmaal vergaderd. En tweemaal hadden we een bijeenkomst met
een speciaal thema.
SCHULDHULPVERLENING

Een beleidsmedewerker heeft ons bijgepraat over deze belangrijke dienst van de gemeente.
De organisatie rond de schuldhulpverlening is nu zo goed als rond. De spreekuren lopen goed
en de lijnen naar organisaties als woningstichtingen, energie- en waterleidingbedrijven zijn
kort met als doel om bovenop een mogelijk ontstane schuld te zitten.
De geldkrant en de fashioncheque waarvan wij het bedrag op een hoger niveau hebben
gekregen dan eerder was bedoeld mogen een klein succesje worden genoemd.
WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID

Werkgroep Toegankelijkheid Drechterland streeft ernaar dat mensen met een lichamelijke
beperking, maar ook ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen leven, werken, winkelen en
recreëren in de gemeente. Het doel is dan ook het verbeteren van de bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen en voor publiek bestemde ruimtes
Een persoon van onze adviesgroep leidt deze werkgroep. De gemeente Drechterland heeft de
werkgroep verzocht om in Hoogkarspel alle hoofdroutes en belangrijke wegen in kaart te
brengen en alle verbeterpunten te voorzien van tekst en foto. Best een hoop werk.
CLIENTERVARINGSONDERZOEKEN

De jaarlijkse onderzoeken naar de ervaringen van de cliënten Wmo en jeugdhulp vonden altijd
plaats door middel van enquêtes. Op kwantiteiten gebaseerd dus. Dat bevalt niet. Enerzijds
vanwege de lage respons, anderzijds omdat dit soort onderzoeken niet echt laat zien wat
mensen belangrijk vinden. Daarom gaan we over van kwantitatieve naar kwalitatieve
onderzoeken. Wij hebben hiermee ingestemd samen met de adviesraden van Stede Broec en
Enkhuizen tijdens een bijeenkomst.
VERDER NOG

In een bijeenkomst met de gemeenteraadsleden waar wij ook bij waren, zijn we bijgepraat
over de ambities die de gemeente heeft op gebied van het Sociaal Domein. Dan hebben we het
over schuldhulpverlening, laaggeletterdheid, resultaat gestuurde inkoop van zorg.
Het netwerk van mensen, op te bouwen uit verschillende geledingen die ons gaan voeden met
materiaal dat we kunnen gebruiken bij ons werk, groeit gestaag.
Venhuizen, 12 april 2019

Groet, P. Boon, voorzitter

