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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 enorm parten gespeeld. De 

wisselwerking met het gemeentehuis kwam op een laag pitje te staan waardoor 
onze ‘productie’ terugliep. Maar ook het vergaderen viel terug in frequentie, net als 

veel andere organisaties zijn we uiteindelijk overgestapt op online vergaderen. 
 
SAMENSTELLING 

 
De adviesraad bestaat uit de volgende 11 personen: 

Marga Beerepoot 
Hugo Bongers 
Piet Boon, secretaris 

Marga Homan 
Rem Kappelhof 

Dorien Koopman-Groote 
Els Kramer 

Pieter Rood 
Wout van Doorm, voorzitter 
Jos van Ophem 

 
Externe notulist: Miriam van Vuuren 

 
Denise Jansen heeft de adviesraad verlaten. 

 

 
  ACTIVITEITEN 

 
PERIODE JANUARI -MAART 
In deze periode hebben we tweemaal vergaderd. Voortaan vergaderen we maandelijks. En 

toen sloeg het coronavirus toe…. 
In onze januarivergadering hebben we de werkgroepjes vastgesteld waarin onze  

adviesraad zou gaan acteren:  
* armoede, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid,  
* jeugd, onderwijs en veiligheid,  

* Wmo, werk en wonen 
Verder kwam een beleidsmedewerker van de gemeente ons bijpraten over de verandering 

van cliëntervaringsonderzoeken jeugd en Wmo van kwantitatief naar kwalitatief. Deze 
verandering zou in de onderzoeken 2020 haar beslag moeten krijgen. Dus niet meer puur 
formulieren invullen en tellen, maar meer de verhalen achter de cijfers naar boven halen.  

In de vergadering van februari hebben we het jaarverslag 2019 vastgesteld. En verder 
doorgepraat over de actiepunten die de afzonderlijke groepjes voor hun rekening zullen 

nemen (zoals armoedenota, klijnsmagelden, wijkagent, huisvesting, inburgering, wmo-
beleid). De maartvergadering zou volledig in dit teken staan.   
 

PERIODE APRIL-DECEMBER 
Ook deze periode werden we geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. 

Desondanks hebben we viermaal fysiek kunnen vergaderen en eenmaal online. 
Communicatie met de ambtenaren van de gemeente leed duidelijk onder het virus. 
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In deze verslagperiode hebben we een aantal adviezen aan het college van burgemeester 

en wethouders verstrekt, te lezen elders op de site van Drechterland onder Adviesraad 
Samenleving - overige publicaties.  

Deze adviezen betreffen: 
*cliëntervaringsonderzoeken binnen het Wmo en de jeugdhulp over 2018; 
*nota minimabeleid 

*veiligheid in de gemeente 
*woningbouw voor senioren en starters 

*evaluatie van het regionaal kaderplan schuldhulpverlening 2017-2020 
*cliëntervaringsonderzoeken binnen het Wmo 2019 
Ondanks Covid 19 hebben we in aantal gevallen met beleidsambtenaren kunnen spreken 

voor toelichting op deze onderwerpen. 
We hebben in december een gesprek gevoerd op locatie met de jongerenwerker. 

 
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 2020 is een rampjaar met betrekking tot het maken van afspraken met welke 
groep of instantie dan ook. Het Coronavirus houdt de boel 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 zullen wij ons de komende tijd over 
buigen en een gedegen advies/aanbeveling geven. 

 
 

 


