
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JAARVERSLAG 
2019 

 

 

 
 

 
 
foto is beschikbaar gesteld door de gemeente 

 

ADVIESRAAD SAMENLEVING 
incl. werkgroep 

toegankelijkheid 
 

gemeente Drechterland 



 

pag. 2 
 

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. Wij zijn in het najaar van 6 naar 11 personen gegaan. En hebben 
tijd genomen om ons door middel van een workshop te bekwamen in het vak. Het 

jaar 2020 moet het jaar worden waarin wij ons ten volle hebben te bewijzen. Dat 
zal onze ambitie zijn. 

 
SAMENSTELLING 
 

De adviesraad bestaat uit de volgende 11 personen: 
Marga Beerepoot 

Hugo Bongers 
Piet Boon, voorzitter 
Marga Homan 

Denise Jansen 
Rem Kappelhof 

Dorien Koopman-Groote 
Els Kramer 

Pieter Rood 
Wout van Doorm 
Jos van Ophem 

 
Externe notulist: Miriam van Vuuren 

 
Marianne van Diepen heeft de adviesraad verlaten. 
 

In september zijn we voor het eerst in deze samenstelling bij elkaar geweest. 
 

  ACTIVITEITEN 
 
PERIODE JANUARI -MAART 

Een beleidsmedewerker van de gemeente heeft ons bijgepraat over schuldhulpverlening 
van de gemeente. De organisatie rond dit thema is nu zo goed als rond. De spreekuren 

lopen goed en de lijnen naar organisaties en woningstichtingen, energie- en 
waterleidingbedrijven zijn kort met als doel om bovenop een mogelijke ontstane schuld te 
zitten. 

De jaarlijkse onderzoeken naar de ervaringen van de cliënten Wmo en Jeugdhulp vonden 
altijd plaats door middel van enquêtes. Op kwantiteit gebaseerd dus. Dat bevalt niet. 

Enerzijds vanwege de 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. 
In een bijeenkomst met de gemeenteraad zijn we bijgepraat over de ambities op gebied 

van Sociaal Domein zoals schuldhulpverlening, laaggeletterdheid, resultaat gestuurd 
inkoop van zorg. 
Het netwerk van mensen uit verschillende geledingen om ons te voeden met input, groeit 

gestaag. 
 

PERIODE APRIL-JUNI 
Samen met de adviesraden Enkhuizen en Stede Broec namen we deel aan een workshop 
die gegeven werd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Dit op initiatief van 

Enkhuizen. Daarin werden we weer eens scherp gezet op ons werkterrein. 
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We hadden een bijeenkomst voor alle adviesraden van West-Friesland waarin de 

financiering van Maatschappelijke opvang, Beschermd Wonen, Verslavingsbeleid en 
openbare Gezondheidszorg aan de orde kwam. Deze gaat in 2021 veranderen. Niet langer 

ontvangt Hoorn geld voor voorzieningen die worden gebruikt voor de hele regio, doch elke 
gemeente apart. De gemeenten hebben een visie op tafel gelegd om ook in de toekomst 
nauw te blijven samenwerken. Wij onderschrijven deze visie. 

Wij zijn bijgepraat over wat ons te wachten staat als de Omgevingswet per 2021 wordt 
ingevoerd. Deze wet is bedoeld om alle wetten en regels op gebied van ruimtelijke 

ordening bij elkaar te vegen en simpeler te maken. 
Wij hebben adviezen geschreven over het Water en Vuurhuis, schuldhulpmaatjes en 
klachtenregistratie. 

Ook zijn we bezig met het werven van kandidaten voor onze adviesraad en voor ons 
netwerk. 

 
PERIODE JULI-SEPTEMBER 
Deze zomer hebben we besteed om onze adviesraad op sterkte te krijgen. En dat is 

gelukt. 
Verder vroeg de gemeente ons advies over nieuwe verordeningen Wmo en Jeugdhulp, 

beleidsregels bijzonder bijstand, laaggeletterdheid, gezondheidsbeleid, thuis in de 
gemeente. Deze hebben we verstrekt. 

 
PERIODE OKTOBER-DECEMBER 
Met ons volledige team hebben we weer een workshop gehad om ons op weg te helpen in 

het sociale domein. Heel leerzaam. 
We hebben de burgemeester aan tafel gehad om te horen hoe het staat met de ambitie 

van Drechterland om een dementievriendelijke gemeente te worden. Die kon ons 
meedelen dat het gelukt is. Hiermee heeft hij de belofte ingelost van een jaar terug waarin 
wij hem hielpen aan adviezen op dit punt. 

In deze periode hebben we een netwerkbijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van 
Hoogkarspel. Het was een geanimeerde bijeenkomst waaruit we drie knelpunten hebben 

gehaald. Zie hierna. 
 
PLANNEN VOOR 2020 

 
Het jaar 2020 moet het jaar worden waarin wij ons ten volle hebben te bewijzen. 

Dat zal onze ambitie zijn. De hiervoor bedoelde knelpunten waarmee we in ieder 
geval aan de slag kunnen, zijn: bereikbaarheid wijkagent en veiligheid in de 
openbare ruimte, ontbreken vast aanspreekpunt bij de gemeente voor mensen uit 

den vreemd , tekort aan huisvesting voor jonge starters en senioren. 
 

 
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.  
 

Op verzoek van het college Drechterland is Hoogkarspel in kaart gebracht met daarop 
aangegeven de routes met de hoogste prioriteit. Dit zijn de routes vanaf de kernen, waar 
veel senioren wonen, die leiden naar winkels en andere openbare voorzieningen. 
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Van deze routes is een inventarisatie gemaakt, middels foto’s en tekst, van alle 

verbeterpunten die de doorgang verbeteren voor alle bewoners. 
Deze inventarisatie is in 5 kernen binnen Drechterland gedaan. Inmiddels zijn de 

resultaten van Venhuizen en Hoogkarspel aan het college overhandigd. 
 

Er is tevens een overleg geweest met de betrokken wethouder. In dit overleg is onder 

meer besproken dat indien er ver- en herbouwplannen zijn de werkgroep in een vroeg 
stadium wordt betrokken om de bouwplannen op de richtlijnen te kunnen toetsen. 

De werkgroep bestaat uit 5 leden wonende te Hoogkarspel, 1 lid wonende te Venhuizen.  
De werkgroep zou graag mensen uit de andere kernen erbij hebben. Er zijn mensen 
gezocht via kranten en sociaal media. Echter tot op heden geen reactie gekregen. Op zich 

jammer want er is nog veel te doen. 
   


