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Samenvatting 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

• Gemeenten hebben een aantal taken o.g.v. beschermd wonen, namelijk Beschermd Thuis, 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (dak- en thuislozenopvang). Tot nu toe 
voerde de gemeente Hoorn deze taken als centrumgemeente voor West-Friesland uit. Voor 
maatschappelijke opvang blijft dat voorlopig zo, maar formeel zijn alle gemeenten nu 
individueel verantwoordelijk voor beschermd thuis en beschermd wonen. De 7 West-Friese 
gemeenten hebben ervoor gekozen de uitvoering bij Hoorn te laten, die hier een speciale 
afdeling voor opgezet heeft. De 7 adviesraden is inmiddels om input voor de bijbehorende 
verordening gevraagd, er volgt nog een formele adviesaanvraag. Adviesraad Koggenland 
hecht veel waarde aan een duidelijke, onafhankelijke klachtenprocedure en -afhandeling. 

• Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het project om de website Mijn Buurtje.nl ook in 
Koggenland van de grond te krijgen. In 4 kernen van Koggenland is er een  pilot geweest bij 
actieve bewoners wat zij er van vonden en of ze geïnteresseerd zijn in een bijeenkomst voor 
alle inwoners van Koggenland. Doel is om een website te maken waar per dorpskern alle 
activiteiten worden aangemeld. Daartoe worden vrijwillige buurtverbinders gezocht. Dit is een 
andere taak als voorheen de buurtcontactpersonen ; Zij krijgen als taak partijen bij elkaar te 
brengen en ervoor te zorgen dat ook de mensen die niet zo makkelijk op internet actief zijn 
toch betrokken worden en deel kunnen nemen aan activiteiten die bij hen passen. De 
buurtverbinders krijgen daar een training van 4 dagdelen voor. Ook professionele 
hulpverleners kunnen voor hun cliënten kijken naar een passende activiteit, of ze zelf 
organiseren. 

• De toenemende armoede is door de hoge inflatie en stijgende energiekosten een zorgelijke 
ontwikkeling. De werkgroep Armoedebestrijding van de Adviesraad Koggenland gaat zich 
hierin verdiepen en kijken op welke terreinen we het college ongevraagd zouden kunnen 
adviseren over te volgen beleid en/of over de gevolgen van het huidige beleid.   
 


