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1.  Inleiding  
 
In een gestaag tempo is heel Nederland bezig geweest met de voorbereiding van de invoering van de  
drie decentralisaties. In de loop van het jaar zijn de activiteiten steeds verder opgevoerd om de  
deadline per 1 januari 2015 te halen.  
Die oplopende druk is ook aan de Wmo-adviesraad niet voorbij gegaan en heeft een duidelijk 
stempel gedrukt op de werkzaamheden, met name de advisering.  
In dit verslag maken we de balans van deze ontwikkelingen op en doen we verslag van onze  
werkzaamheden.  
De Wmo-raad is ingesteld door de gemeente Schagen. Waar in dit jaarverslag sprake is van de 
gemeente is de gemeente Schagen bedoeld.  
 

2.  Wmo-adviesraad  
 
In vergelijking  met voorgaande jaren heeft de betrokkenheid van de Wmo-adviesraad bij de 
ontwikkeling van het beleid van de gemeente Schagen een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt.  
Enerzijds hebben we de periode van de min of meer abstracte Visie- en beleidsnota’s achter ons  
liggen; dat betekent dat de te bespreken onderwerpen steeds concreter worden en minder  
vrijblijvend zijn.  
Anderzijds is er meer ruimte gekomen om na te gaan hoe de meerwaarde van een adviesorgaan als  
de Wmo-adviesraad te benutten is. Ondanks de goede wil van zowel van de kant van de gemeente 
als van de kant van de Wmo-adviesraad is het proces van samenwerken en afstemmen niet steeds 
soepel verlopen. Met name de grote tijdsdruk waaronder gewerkt moest worden is daar debet aan.  
Door natuurlijk verloop ontstonden in het verslagjaar een drietal vacatures. Na een oproep in het 
Schager Weekblad kwamen er 28 reacties, waardoor een selectie van de kandidaten nodig was en 
een goede aanvulling van de WAS kon worden bereikt.  
  

3.  Activiteiten en adviezen Gemeente Schagen 
 
Activiteiten van de leden van de Wmo-adviesraad in verband met hun functie.  
De leden hebben aan diverse bijeenkomsten deelgenomen om op de hoogte te blijven van de  
ontwikkelingen en zich verder te specialiseren betreffende (onderdelen van) de Wmo:  
 
Januari: 
-  op 21 januari vond in Schagen een kennismakings- en afstemmingsoverleg plaats tussen de 
voorzitters van de Wmo Adviesraden van Den helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. 
- op 29 januari is de vervolgsessie harmonisatie nieuw subsidiebeleid bijgewoond voor de sectoren 
zorg & welzijn; 
 
Februari : 
-  op respectievelijk 3 en 5 februari zijn de vervolgsessies gevolgd voor de sectoren kunst & cultuur  
en sport; 
- op 12 februari  is een WMO-themabijeenkomst over inkoopperikelen en de kracht van groen op 
gezondheid en herstel bezocht van de  Landzijde (zorgboerderijen); 
- op donderdag 20 februari  kwam de ‘meedenkgroep’ Het Koplicht voor het eerst bij elkaar; 
 
Maart: 
- op donderdag 20 maart is de tweede bijeenkomst van Het Koplicht over het thema (sociaal) 
wijkteam bezocht;  
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April:  
-   de bezochte bijeenkomst van  de Woonzorggroep Samen op 10 april over de interne- en externe 
ontwikkelingen had een informatief karakter.  
 
Mei: 
- de op 15 mei bezochte Koplicht-bijeenkomst had als thema vrijwilligers en mantelzorgers; 
 
Juni: 
- op 11 juni is deelgenomen aan Thuislab.  Dit initiatief kwam vanuit de Omring.  
 
September:  
- op 2 september  is de bijeenkomst van Aandacht voor iedereen over de Wmo-modelverordening 
2015 bezocht; 
- de vervolgbijeenkomsten over het subsidie- en accommodatiebeleid zijn bijgewoond op 
respectievelijk op 2, 3, 8  en 11 september voor de sectoren kunst & cultuur,  welzijn & zorg, 
buitensport en binnensport; 
- 8 september  is acte de présence gegeven bij de start van Jongeren Op Gezond Gewicht  in Slot 
Schagen; 
- 18 september is in ’t Wijkhuis in Den Helder opnieuw een Koplicht bijeenkomst, georganiseerd door 
Zorgbelang, bijgewoond. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van Cliëntenondersteuning. 
 
Oktober: 
- 8 oktober is het Alzheimercafé Schagen bezocht. Dit stond in het teken van de veranderingen in de 
zorg. 
- 23 oktober  is deelgenomen aan de Conferentie over de Regionale Sociale Agenda in De Vest in 
Alkmaar; 
- 27 oktober is bijeenkomst Zorg verandert bezocht;  
 
November: 
- 4 november hield Zorgbelang een bijeenkomst over het onderwerp “Hoe gaat de informatie-stroom 
lopen?”,  die is bijgewoond; 
- 5 november heeft mevrouw Laurien Metz, coördinator sociale wijkteams Schagen, het verloop van 
de pilot in de postcodegebieden 1741 en 1742 toegelicht.; 
- de Dag van de Mantelzorg op 13 november  is bezocht; 
- op 24 november was er een bijeenkomst in De Bron van de Woonzorggroep Samen. Deze stond in 
het teken van het geven van een nieuwe invulling aan de algemene ruimten; 
 
December: 
-  de Conferentie op 10 december over de belofte van e-health is bezocht; 
- op 11 december is deelgenomen aan Meedoen Noordkop ; 
- deelgenomen is aan het Congres Participatie in 3D en uitreiking Duim Zorgbelang Noord-Holland op 
11december; 
- de Conferentie roze  ouderen over omslag in de zorg is bezocht op 19 december. 
 
Adviezen 
In het Convenant  Wmo-adviesraad Gemeente Schagen 2013 is de doelstelling van de raad als volgt 
omschreven:  “De Wmo-adviesraad is ingesteld om de burgerparticipatie voor de Wmo vorm te 
geven. De Wmo-adviesraad heeft tot doel de mening van de achterbannen te verwoorden door  
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middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die betrekking hebben op het  
integrale Wmo-beleid.”  
Wij hebben in 2014 aandacht besteed aan de volgende adviezen.  

 Het al dan niet willen worden van dementievriendelijke gemeente. 

 Gezamenlijk brief van de voorzitters over het vroegtijdig inschakelen Wmo Adviesraden. 

 Gemeentelijk gezondheidsbeleid. 

 Uitvoeringsplan gezondheidsbeleid. 

 (Nieuw) subsidiebeleid. 

 Accommodatiebeleid. 

 3-D Beleidsplan “Op weg naar een zorgzame samenleving”. 

 Wmo-verordening 2015. 

 Regionale samenwerking. 

 Beleidsregels Wmo 2015. 

 Beleidsregels inzake begeleiding kortdurend verblijf beschermd wonen. 

 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015. 

De integrale tekst van onze adviezen was is te vinden op de website van de gemeente  
Schagen: www.schagen.nl . 
 
4.  Interne organisatie en werkwijze  
 
De interne organisatie en werkwijze zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Dankzij de in 2014  
doorgevoerde aanpassingen zijn we toch in staat geweest onze adviezen uit te brengen.  
Door de vaak korte adviestermijnen hebben we regelmatig van de nood een deugd moeten  
maken om onze rol te kunnen spelen. Plenair overleg over adviezen (voordat ze uitgebracht werden)  
bleek niet altijd mogelijk. Individuele reacties en opmerkingen van leden werden gebundeld en 
zoveel mogelijk in samenhang gebracht. Verantwoording over uitgebrachte adviezen moest achteraf  
worden afgelegd. Een situatie die geenszins ideaal is te noemen. We rekenen erop dat in de  
toekomst de tijdsdruk minder dominant zal zijn en het adviesproces rustiger zal kunnen verlopen.  
Bij de werkzaamheden was steeds sprake van een goede harmonie tussen de leden van de WAS.  
Ook werd enige malen samengewerkt met de Wmo raad uit Hollands Kroon. 
 
5.  Contacten met het veld  
 
Alle vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Schagen, Laan 19, 1741 EA Schagen. 
Vermeldenswaard is dat de vergaderingen van de Wmo-adviesraad openbaar zijn, hier is echter 
slechts minimaal gebruik van gemaakt.  
 
Enkele malen is de raad benaderd met een vraag van een burger/cliënt. Omdat de Wmo-adviesraad 
geen individuele vragen of klachten behandelt is volstaan met het wijzen naar de juiste weg. 
  
De Wmo-adviesraad was bereikbaar via:  
 
Postadres: Wmo-adviesraad Schagen  
Postbus 8 
1740 AA Schagen  
E-mail: wmoadviesraad@schagen.nl  
 
 

http://www.schagen.nl/
mailto:wmoadviesraad@schagen.nl
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Logo: 

 
   

6.  Contacten met de gemeenten  
 
Veel aandacht hebben we besteed aan het vormgeven en onderhouden van de contacten met de  
gemeenten, zowel gestructureerd als op ad hoc basis. In formele zin ziet dat er als volgt uit.  
Een paar keer per jaar is er overleg tussen de voltallige raad en de betreffende wethouder van de 
gemeente Schagen.  
We worden periodiek op de hoogte gehouden van de planning m.b.t. beleidstukken en overleggen 
op welke wijze de betrokkenheid van de Wmo-adviesraad het beste kan worden vormgegeven.    
In dit proces van samenwerken hebben wij grote stappen voorwaarts  gezet. Die trend heeft zich in 
dit jaar voortgezet. De tijdsdruk, het kan niet genoeg benadrukt worden, speelde iedereen parten 
waardoor er zeker nog verbeteringen mogelijk zijn.  
De verhoudingen zijn goed en de kanalen zijn open.  
 
7.  Contacten Regionaal  
 
We bezoeken de bijeenkomsten die Zorgbelang Noord-Holland organiseert  voor de onderscheiden  
Wmo-adviesraden in de Noordkop.   
 
8.  Landelijke contacten  
 
De Wmo-adviesraad Schagen is aangesloten bij de Landelijke koepel van Wmo-raden. De  
contacten hebben zich beperkt tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering.  
 

9. Deskundigheidbevordering                                                                                                                             

De aanwas van nieuwe leden maakte het noodzakelijk om opleidingen af te stemmen op de 

kennisbehoeftes van een ieder.                                                                                                                      

Door binnen de eigen raad de kennis te delen hebben wij een grote uitgave weten te voorkomen.                                                                                                                         

Dankbaar is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die Zorgbelang Noord-Holland ons bood.                  

In het kader van het project:" Aandacht voor iedereen", hebben wij een aantal informatieve bijeen-

komsten bijgewoond. Met name ontwikkelingen die volgen op de Kanteling zoals de drie grote 

Transities vragen veel kennis.                                                                                                                            

Ook in dat kader hebben wij een achterbanbijeenkomst over dementie georganiseerd om in het 

kader van "Aandacht voor iedereen"  informatie te kunnen delen. Dit is een zeer succesvolle en 

zinvolle bijeenkomst geweest. Bezien wordt of, en zo ja hoe,  deze een vervolg gaat krijgen.              

Schagen,  12 maart 2015  
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Bijlage 1 -  Samenstelling van de Wmo-adviesraad in 2014  

 Naam Lid Kern/Plaats 

1. Arthur  Brand Voorzitter  Schagen 

2. Taco Keulen Lid (vanaf november 2014) Schagen 

3. Gerda van der Vegt-
Groothelm 

Lid (vanaf november 2014) Oudesluis 

4. Saskia Vas Lid (vanaf november 2014) Schagerbrug 

5. Chris van der Voort Lid Schagen 

6. Hillie Stallinga Lid ‘T Zand 

7. Annemieke Vries-
Putter 

Lid Burgervlotbrug 

8. Ernie Kroon Lid Sint Maarten 

9. Theo Zutt Lid Warmenhuizen 

10. Petra Berkhout  Lid Warmenhuizen 

11. Arie Derksen Lid ´T Zand 

12.  Hanneke van Oosten - 
de Cock 

Lid Schagen 

13. Ellie de Vogel Lid Schagerbrug 

14. Wouter Vrolijk Lid Sint Maarten 

15. Ingrid van ’t Veen Lid Schagen 

16. Annemiek Bergfeld Lid (tot november 2014) Schagen 

17. Eduard van Leeuwen Lid (tot 23 januari 2014) Koedijk 

18. Jeannet van Dam Lid (tot  september 2014) Sint Maartensvlotbrug 

 

 

 

 

 

 


