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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Wmo-Adviesraad Koggenland over het jaar 2015. Dit is het 

laatste jaarverslag “oude stijl”, in 2016 zal het jaarverslag worden gekoppeld aan het 

jaarplan en de financiële verantwoording.  Het jaar heeft in het teken gestaan van grote 

veranderingen met betrekking tot de werkwijze van de Wmo-Adviesraad. Er is een 

opleidingsplan onder begeleiding van een externe partner ingezet. Dit opleidingstraject stelt 

de Wmo-Adviesraad in staat om aan de veranderde omstandigheden als gevolg van de 

transities binnen het sociale domein te voldoen.  

In dit jaarverslag geven we een weergave van en een toelichting op de bereikte resultaten. 
Ook beschrijven we de maandelijkse openbare vergaderingen. Tot slot geven we een beeld 
van de financiën inclusief een doorkijkje naar het volgende jaar. 
 
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de getrouwheid van de financiële 
verantwoording van de subsidie in overeenstemming met wettelijke regelingen, en hebben 
de financiële verantwoording conform deze vereisten opgemaakt. Naar onze mening zijn de 
vermelde baten en lasten dan ook rechtmatig. 
 
Het dagelijks bestuur van de Stichting WMO-adviesraad Koggenland, Namens deze, 
 
 
 
 
Jaap Koning MBA, voorzitter. 
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SAMENVATTING 

 
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van grote veranderingen. Door de 

gewijzigde wet- en regelgeving was het noodzakelijk dat de Wmo-Adviesraad zijn 

werkwijze moest aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Inmiddels is er een 

opleidingstraject met behulp van een extern bureau opgestart, en hebben we een 

visiedocument opgesteld die de leidraad vormt voor de komende jaren. Met deze 

nieuwe insteek willen we in het adviseringsproces van twee kanten benaderen.  

1. Aan de voorkant van het beleidsvormend proces overleggen met de betreffende 

beleidsambtenaar, om zodoende al een input te kunnen geven vanuit het 

perspectief van de Wmo-Adviesraad. Hierdoor kunnen eventuele opmerkingen 

en/of bezwaren van de Wmo-Adviesraad in een vroeg stadium worden 

meegenomen in de besluitvorming van de gemeente. Wat de afwikkeling van de 

adviesaanvraag door de gemeente of het geven van een ongevraagd advies door 

de Wmo-adviesraad bespoedigd en/of overbodig maakt. Dit heeft reeds enkele 

malen in 2015 plaatsgevonden, naar volle tevredenheid, van de Wmo-Adviesraad 

en betrokken beleidsambtenaar. 

2. Na implementatie van nieuw of gewijzigd beleid de gemeente adviseren over de 

bedoelde of onbedoelde effecten van dit beleid. 

 

Door het instellen van diverse werkgroepen in 2015 heeft de Wmo-Adviesraad 

stappen kunnen zetten in de stroomlijning van hun informatievoorziening en is een 

samenwerkingsverband aangegaan met Wmo-Adviesraden in de omliggende 

gemeenten. 
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De volgende werkgroepen zijn in 2015 geformeerd. 

 Werkgroep centrale inkoop: De West-Friese gemeenten zijn voor 

de inkoop van de zorg  een samenwerkingsverband aangegaan. Op 

initiatief van de Wmo-Adviesraad Koggenland is er met de Wmo-

Adviesraden van de deelnemende gemeenten een werkgroep 

ingesteld, die tot doel heeft een gezamenlijk beoordelingskader te 

formuleren ten behoeve van de advisering met betrekking tot het 

centrale inkoop proces. 

 

 Werkgroep Informatie voorziening: De werkgroep richt zich op het 

verkrijgen van de noodzakelijke informatie, met betrekking tot het 

sociale domein, die van belang zijn voor de werkzaamheden van de 

Wmo-Adviesraad. Dit om sterker in te zetten op burgerparticipatie 

Deze werkgroep heeft periodiek overleg met de diverse 

instellingen binnen de gemeente.  

 

 Werkgroep doelgroepenvervoer:  

De werkgroep richt zich op het inkoopproces dat regionaal zal 

plaatsvinden door de samenwerkende West-Friese gemeenten. 

Daarnaast zal worden gemonitord wat de effecten zijn voor de 

gebruikers en zal er zo nodig een advies worden opgesteld. 

 

 Werkgroep Agendacommissie: 

Deze werkgroep heeft een ondersteunende taak naar het Dagelijks 

Bestuur en de Wmo-Adviesraad. Het zorgt voor het bewaken en 

plaatsen van onderwerpen op de agenda die door de Wmo-

Adviesraad moeten worden behandeld. Verder zorgt de werkgroep 

voor het uitnodigen van sprekers tijdens de vergadering. 

De Wmo-Adviesraad streeft er naar de burgers van Koggenland zo adequaat mogelijk te 

vertegenwoordigen door de gemeente te voorzien van goed onderbouwde adviezen.   
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ONDERSTAANDE ADVIEZEN ZIJN IN 2015 UITGEBRACHT 

 

23-05-2015  brief kenmerk 2015/101. Brief aan het College van B&W, betreffende Privacy protocol. 

 

20-09-2015 brief kenmerk 2015/102. Brief aan het college van B&W, betreffende inkoop 

Onafhankelijke Clientondersteuning. 

 

22-10-2015 brief kenmerk 2015/103. Brief aan beleidsambtenaar van de samenwerkende West-

Friese gemeenten inzake Doelgroepenvervoer. 

 

27-10-2015  Bilateraal overleg met beleidsambtenaar met betrekking tot collectieve aanvullende 

verzekering vanuit de bijzondere Bijstand. Punten aangedragen door Wmo-Adviesraad 

meegenomen in beleidsplan. Eer was geen officiële  adviesbrief noodzakelijk. 

 

28-10-2016 Brief naar TSN inzake “Code Verantwoord Marktgedrag”. Aangegeven dat het geen 

taak van de Wmo-Adviesraad is de gemeente te adviseren de bovenstaande code te ondertekenen. 
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JAAROVERZICHT 2015 WMO-ADVIESRAAD KOGGENLAND 

 

De Wmo-Adviesraad heeft in 2015 over de volgende onderwerpen gesproken: 

Januari: 

In januari is gesproken over de bijzondere bijstand, en de wijzigingen daarin per 1 januari 2015. 

Daarnaast is de cursus die de raad gevolgd heeft nabesproken. Daaruit kwamen diverse ideeën en 

actiepunten voor de toekomstige richting van de Wmo-Adviesraad.  

Februari: 

In februari heeft de Wmo-Adviesraad een presentatie van de jongerenwerkers gehad over hun 

werkzaamheden in 2014 en de plannen voor 2015. Daarnaast is er over het privacy protocol 

gesproken, dat ervoor moet zorgen dat de gegevens van cliënten van WerkSaam en van de gemeente 

zorgvuldig behandeld worden en niet zomaar ter inzage gegeven worden.  

Maart:  

In maart is de publiciteitscampagne ‘Dat is heel gewoon in onze gemeente’ besproken. Een 

vertegenwoordiger van de afdeling Communicatie vroeg de Wmo-Adviesraad om terugkoppeling als 

blijkt dat de communicatiecampagne nog vragen oproept. In maart is tevens het jaarverslag 2014 

vastgesteld en de Agendacommissie van start gegaan.  

April:  

Tijdens de vergadering van april zijn een aantal onderwerpen aan de orde geweest: 

- Een presentatie van mw. Anker van Aandacht voor Iedereen over de inkoop en aanbesteding 

van huishoudelijke hulp, onafhankelijke cliëntondersteuning en doelgroepenvervoer. Deze 

presentatie zal de Wmo-Adviesraad gebruiken bij het opstellen van adviezen over deze 

onderwerpen.  

- Hoe vinden we onze weg op de digitale snelweg, en bij de diverse zorgverleners, 

cliëntenorganisaties en doelgroepen? Deze vragen zijn nog niet optimaal beantwoord, hier 

komen we op terug. 

- Is de Zorgkrant van Koggenland geslaagd als communicatiemiddel? Hierover heeft de Wmo-

Adviesraad een terugkoppeling gegeven aan het ambtelijk apparaat. De krant is inderdaad 

geslaagd, er zijn nog wel wat puntjes die nog beter kunnen.  
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Mei: 

De Wmo-Adviesraad wil beter beslagen ten ijs komen bij het adviseren over inkoop en aanbesteding 

van onder andere huishoudelijke hulp, doelgroepenvervoer en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Om die reden kwam Aandacht voor Iedereen een workshop geven. Daarin is de Wmo-Adviesraad 

bijgepraat over de keuzes die er tot nu toe in Koggenland zijn gemaakt, en de ruimte en 

aandachtspunten die er zijn voor advisering. Bekeken wordt of er een vorm van regionale 

samenwerking tussen de Wmo-raden van de West-Friese gemeenten mogelijk is, om zo samen op te 

trekken in deze regionale aanbestedingen.  

Daarnaast heeft de Wmo-Adviesraad haar fiat gegeven aan het privacy-protocol. Wel wil de raad de 

werking hiervan over een jaar graag evalueren. Er is ook nog gesproken over de mogelijkheden van 

het opbouwen van een netwerk t.b.v. informatievoorziening en ruggenspraak, en over het vinden 

van relevante informatie op het internet. 

De heer Piet van Baar, kandidaat-lid voor de WMO-Adviesraad, wordt unaniem benoemd in zijn 
functie als lid. 
 

Juni: 

In deze vergadering heeft het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) tekst en uitleg 

gegeven over hun werkzaamheden in de regio West-Friesland. Voor de Wmo-Adviesraad was dit erg 

interessant. De voorzitter was deze keer niet aanwezig omdat hij een overleg van de 7 voorzitters 

van de West-Friese Wmo-raden bijwoonde. Regionale samenwerking acht de Wmo-Adviesraad van 

Koggenland van groot belang, omdat er in deze regio ook door gemeenten heel veel wordt 

samengewerkt. Ook inkoop en aanbesteding gaan regionaal. Verder is het nieuwe huishoudelijk 

reglement vastgesteld en is er een begin gemaakt met het opbouwen van een netwerk t.b.v. 

informatievoorziening en terugkoppeling. 

September: 

In deze vergadering heeft de Wmo-Adviesraad informatie gekregen over de nieuwe manier van 

vergaderen van de gemeenteraad. Er wordt nog gezocht naar de meest optimale manier om de 

Wmo-Adviesraad een rol in deze nieuwe structuur te geven. Daarnaast is de raad geïnformeerd over 

de plannen voor een collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners van Koggenland. Tenslotte is 

er gesproken over thematische samenwerking tussen de Wmo-raden van de 7 West-Friese 

gemeenten. 5 van de 7 gemeenten willen meedoen, inkoop en aanbesteding is het eerste thema dat 

wordt opgepakt.   

Oktober: 

De communicatiecampagne ‘Dat is heel normaal’ heeft nu een jaar gelopen. De Wmo-Adviesraad is 

geïnformeerd over de behaalde resultaten, de doelstellingen en de verwachtingen. Daarnaast is 

gesproken over het vervolg van deze communicatiecampagne.  

Tevens is er gesproken over de samenstelling en werkwijze van het Zorgteam Koggenland. Tot nu toe 

zijn de resultaten positief. Binnenkort volgt de eerste kwartaalrapportage waarin ook de cijfers nader 
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worden uitgewerkt. De Wmo-Adviesraad wil de effecten van het beleid monitoren. Een van de 

manieren waarop dat gebeurt is het bezoeken van cliëntenraden. Voor 2016 wordt een jaarplan 

opgesteld, met bijbehorende begroting. 

Een delegatie van de Wmo-Adviesraden in West-Friesland gaan zich gezamenlijk buigen over de 

inkoop- en aanbestedingsprocedures in de regio. Hiertoe is een regionale commissie gevormd, en 

volgt er scholing voor deze delegatie. 

November: 

De Wmo-Adviesraad heeft in deze vergadering informatie gekregen over ouderenmishandeling. 

Vermoedens daarvan kunnen gemeld worden op nummer 0800-2000. Daarnaast is gesproken over 

de rol van de Wmo-Adviesraad in de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad. De Wmo-

Adviesraad zal de gemeenteraadsleden tijdens “het gesprek”  voorzien van informatie en expertise 

met betrekking tot hun aandachtsvelden. 

Ook is de afspraak gemaakt in de volgende vergadering te spreken over de invulling van de (wettelijk 

verplichte) onafhankelijke cliëntondersteuning. De Wmo-raden in de regio zijn zich gezamenlijk aan 

het verdiepen in de gemeentelijke inkoop en aanbestedingsprocedures, om daar in de toekomst 

goed onderbouwde adviezen over te kunnen geven. 

December: 

De heer Clabbers, beleidsmedewerker gemeente Koggenland, geeft een toelichting op de 

aanbesteding van de Cliëntondersteuning bij een zorgvraag. Hij licht de beantwoording op onze brief 

toe. Gevraagd wordt o.a. naar de positie van de medewerker van de Stichting MEE in het Zorgteam 

van de gemeente Koggenland. 

De heer André Blank, kandidaat-lid voor de WMO-Adviesraad, wordt unaniem benoemd in zijn 
functie als lid. 
 

Onze werkgroep ‘Inkoop’ probeert in de regio West-Friesland de neuzen in één richting te krijgen. 

Hierbij worden ze ondersteund door een cursus die AVI (Aandacht voor Iedereen, Provincie Noord-

Holland) verzorgt. 

 

In de Steigers’, het conceptjaarplan 2016 van onze raad,  is besproken en ongewijzigd vastgesteld.  
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SAMENSTELLING WMO-ADVISRAAD 

In december 2015 is de heer Schouten, wegens het bereiken van zijn maximale zittingstermijn in de 

Wmo-Adviesraad  afgetreden als lid. Toegetreden zijn Dhr. A. Blank en Dhr. P. van Baar.  Op 31 

december 2015 bestaat de Wmo-Adviesraad uit de volgende leden: 

Dagelijks Bestuur 

Dhr. J. Koning (voorzitter) 

Dhr. R.de Kraaij (secretaris) 

Dhr. C. Olbers (penningmeester) 

Leden 

Dhr. A. Blank 

Dhr. D. Snoek 

Dhr. P. Naber 

Dhr. P. van Baar 

Mw. A. van der Hulst 

Mw. M. Imming 

Dhr. C. Schouten  

Mw. A. Steur 

Mw. I. Munster 

 

Ambtelijke ondersteuning werd verleend door mevrouw T. Kunst. 

Notulist mevrouw M. Vonk  

 


