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INLEIDING 
 

Het Sociaal Domein heeft ook het afgelopen jaar ons volop bezig gehouden. Heel 
wat onderwerpen passeerden de revue. Hierover staat onder ‘activiteiten’ het 
nodige te lezen. Het coronavirus heeft ons daarbij enorm parten gespeeld. Wel 

raakten we al meer bedreven in het online vergaderen zodat het basiswerk door 
kon gaan.  

Komend jaar willen we onze activiteiten uitbreiden met burgercontacten en – 
initiatieven. Dus meer naar buiten gericht. Hoe en in welke vorm, dat wordt een 
hele uitdaging. 

 
SAMENSTELLING 

 
De adviesraad bestaat uit de volgende 11 personen: 
Marga Beerepoot 

Hugo Bongers 
Piet Boon, secretaris 

Meindert Deen 
Marga Homan 

Rem Kappelhof 
Dorien Koopman-Groote 
Els Kramer 

Pieter Rood 
Wout van Doorm, voorzitter 

Jos van Ophem 
 
Externe notulist (tot 1 oktober): Miriam van Vuuren 

 
Els Kramer heeft de adviesraad verlaten. Meindert Deen is erbij gekomen. 

 
 

  ACTIVITEITEN 

 
PERIODE JANUARI -MAART 

Ook deze periode moesten we het doen met online vergaderen vanwege 
Coronamaatregelen. We hebben tweemaal vergaderd met onze eigen adviesraad. En 
eenmaal met de nieuwe wethouder Simone Visser-Botman, ter kennisneming. 

In onze vergaderingen hebben we de volgende punten aan de orde gehad: 
1. Jaarverslag 2020 (te lezen op de site) 

2. Klachtenregeling Drechterland.  
3. Woonprogramma. 
4. Eigen vacatures 

5. Werkwijze 
6. Jaarplan 

ADVIEZEN 
In deze verslagperiode hebben we het volgende advies aan het college van burgemeester 
en wethouders gegeven, te lezen elders op de site onder overige publicaties.  

Over beleidsregels jeugdhulp 2021 
OVERIG 

De werkgroep Toegankelijkheid Drechterland, onderdeel van de adviesraad, heeft het 
Toetsingsrapport betreffende het MFA-gebouw te Westwoud aangeboden aan het college. 
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Een van onze leden heeft in een werkgroep gezeten om een Woonprogramma op te stellen 

in opdracht van de politiek. In dit programma is de nadruk komen te liggen op gemengde 
wijken. Het is nu aan de politiek om keuzes te maken. 

 
PERIODE APRIL-JUNI 
Ook deze periode moesten we het doen met online vergaderen vanwege 

Coronamaatregelen. We hebben driemaal vergaderd met onze eigen adviesraad.  
In deze periode hebben we de drie adviezen gegeven aan het college over de volgende 

onderwerpen: 
1. De verontreiniging afkomstig van de voormalige vuilstort Westwoud 

2. Het pakket aan maatregelen om de eenzaamheid in Drechterland te bestrijden 

3. De Westfriese aanpak om de laaggeletterdheid te bestrijden. 

Deze adviezen zijn te lezen onder ‘overige publicaties’ op deze site. 
Er is een tendens dat belangrijke onderwerpen in het sociaal domein (eenzaamheid, 

schuldhulpverlening, laaggeletterdheid) niet langer lokaal maar regionaal worden opgepakt 
in z.g. regionale kaderplannen. Hierop valt weinig in te brengen.  
Deelname aan discussies over deze items geschiedt vanwege covid-19 door middel van MS 

teams.  
Onze kansen liggen veel meer in de vertaalslag naar lokale uitvoeringsagenda van deze 

onderwerpen. 
Voor het najaar zal de aandacht uitgaan naar de veranderingen die op stapel staan in de 
jeugdzorg (jeugdzorgplus). Het is de bedoeling dat grote landelijke instellingen een open 

karakter gaan krijgen, dat er lokaal kleinschalige voorzieningen komen en dat het heel 
duidelijk waar ouders terecht kunnen voor een hulpvraag. 

Ook zullen wij nadenken over wat wij de politieke partijen gaan meegeven voor hun 
plannen voor de  verkiezingen volgend jaar. Mede daarvoor hebben wij een 
netwerkbijeenkomst gepland begin november waarvoor wij een aantal mensen uit onze 

achterban gaan uitnodigen.  
 

PERIODE JULI-SEPTEMBER 
Na de vakantie hebben we een keer vergaderd waarbij we elkaar weer in het echt zagen. 
In deze periode hebben we twee adviezen gegeven aan het college over de volgende 

onderwerpen: 
1. JeugdzorgPlus 

2. Woonprogramma 2021-2025 

Deze adviezen kunt u teruglezen onder overige publicaties elders op deze website. 
JeugdzorgPlus is een thema dat bovenregionaal wordt aangevlogen en heeft tot doel om 

meer resultaat te boeken in de jeugdzorg dan tot nu toe. 
Ten aanzien van het woonprogramma vragen wij aandacht voor de starterslening en voor 
doorstroming van alleenstaande huurder van een grote woning naar een kleinere woning. 

Momenteel buigen we ons over de beleidsregels bijzondere bijstand 2022 en bereiden wij 
een netwerkbijeenkomst voor begin november. Voor deze bijeenkomst hebben we een 

aantal personen uitgenodigd van wie wij hopelijk input krijgen om mee aan de slag te 
gaan in 2022. 
Onze subwerkgroep Openbare ruimte en gebouwen heeft zich met name de afgelopen tijd 

gebogen over het te bouwen multifunctionele centrum in Westwoud en adviezen 
afgegeven ten aanzien van het gebruik vanuit het perspectief van minder mobiele mensen. 

 
PERIODE OKTOBER-DECEMBER 
In deze periode hebben we driemaal vergaderd via internet. Tijdens de 

novembervergadering schoof de wethouder aan voor het jaarlijkse overleg. 
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In deze periode hebben we twee adviezen gegeven aan het college over de volgende 

onderwerpen: 
1. Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 

2. Beleidsregels Jeugdhulp 2022 

Deze adviezen kunt u teruglezen onder overige publicaties elders op deze website. 
Via een mailwisseling met de beleidsambtenaren hebben we een bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van de verordening Jeugdhulp 2022 welk document veelal een uitwerking 
van de wet is. En van het lokaal uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2022, waarvoor wij 
onder meer aandacht vragen voor vroegsignalering en aandacht voor schuldenproblemen 

onder laaggeletterden. 
Tijdens het gesprek met de wethouder hebben we het gehad over de interne organisatie 

zowel bij de SED als bij ons zelf. Kan altijd beter. Ze staat voor alles open en adviseert ons 
om niet alleen vanuit de documenten te reageren maar ook vanuit ons zelf. 
Op 4 november hadden we ons tweede netwerkbijeenkomst in onze geschiedenis. Die van 

vorig jaar kon niet doorgaan vanwege de Coronamaatregelen. Maar dit jaar wel. Deze 
bijeenkomst is bedoeld om bij onze achterban aandachtspunten op te halen. En die 

hebben we gekregen. Waarvan de voornaamste: onveilige verkeerssituaties, Wmo-
wachtlijsten, bureaucratie, woonproblematiek, taal voor statushouders. In 2022 gaan we 
hiermee aan de slag. 

Naast deze activiteiten hebben we deelgenomen aan een SED-overleg over het beleidsplan 
Wmo 2022, een regionaal overleg over Jeugdzorg plus, een onderwerp dat de nodige 

aandacht vraagt en aan het zeer nuttige zorg- en welzijnsoverleg Drechterland onder 
leiding van het Vrijwilligerspunt. Het gesprek met Team Inzet mag hier niet ongenoemd 
blijven. 

 
Jaarverslag van de werkgroep Toegankelijkheid Drechterland.  
(De werkgroep is een onderdeel van de adviesraad Sociaal Domein Drechterland.) 

  
De taak van de werkgroep Toegankelijkheid is om de toegang van gebouwen en terreinen, 

ongeacht handicap/beperking van de bewoners, de bereikbaarheid te toetsen aan de 
verstrekte richtlijnen welke in de SED-gemeenten worden gehanteerd. 
Dus toezien op mogelijke hinder van obstakels zoals: stoepen, te steile hellingen, te 

“strakke” deuren, trappen zonder contraststrepen, lantaarnpalen, etc.  
  

Het jaar 2021 is wederom een rampjaar met betrekking tot het maken van afspraken met 
welke groep of instantie dan ook. Het Coronavirus houdt de boel nog steeds in zijn greep. 

Wel hebben we kunnen merken dat er, aan de hand van een van onze rapporten, het een 
en ander is aangepakt door de gemeente. Diverse obstakels (bijv. loszittende stoeptegels, 
rare opstapjes) zijn aangepakt en opgeknapt. 

  
Op verzoek van het college Drechterland hebben wij stukken ontvangen met betrekking 

tot de verbouwing van de MFA te Westwoud. Daar hebben wij inmiddels een gedegen 
advies/aanbeveling opgesteld en verstrekt aan de betreffende wethouder en projectleider. 

 

Momenteel is de werkgroep behoorlijk uitgedund, door omstandigheden en andere 
redenen hebben een aantal leden hun medewerking moeten opgeven. 

De werkgroep zal zich ook dan moeten inzetten, samen met de gemeente, om nieuwe 
kandidaten te verwerven met name buiten Hoogkarspel. 
 


