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De WmoRaad Alkmaar verbindt Wmo-beleid

en dagelijkse praktijk met elkaar en geeft een stem

aan inwoners, met de inclusieve samenleving

als uitgangspunt.

* ************************ ***** ******* ************* *************



1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de WmoRaad Alkmaar; een overzicht van de activiteiten

en een financieel overzicht rn.b.t. de verantwoording van de subsidie 201$.
Als bijlage treft u aan het jaarverslag 2019 van de zelfstandig werkende Commissie

Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en Ruimten.

Doel subsidie 2018: signalering van gewenste en ongewenste effecten van het Alkmaarse

beleid inzake de uitvoering v/d Wet maatschappelijke ondersteuning en mede op basis

daarvan de gevraagde en ongevraagde advisering hierover.

Daarnaast verwijzen wij u naar de website www.wmoraadalkmaar.nl. Hier zijn de verslagen

van activiteiten en de adviezen terug te vinden.

Het jaarverslag betreft een beknopt overzicht van de werkzaamheden. Heeft u aanvullende
vragen dan vernemen wij dit graag.

2. Inhoudelijk jaaroverzicht

De WmoRaad Alkmaar adviseert gevraagd en ongevraagd het gemeentebestuur, college en

gemeenteraad, bij de voorbereiding tot en met de evaluatie van Wmo-beleid en de

dagelijkse praktijk.

Schriftelijke adviezen

In 2018 heeft de WmoRaad diverse schriftelijke adviezen uitgebracht. Deze zijn te vinden op

www.wmoraadalkmaar.nl.

Samenwerking (coproductie) met de gemeente heeft plaatsgevonden bij de volgende
onderwerpen

- Onafhankelijke cliëntondersteuning

- Resultaatfinanciering

- Beschermd wonen

- Mantelzorgondersteuning

- Vervoer

- Cliënt-ervaringsonderzoek

Overleg met de Wethouder

In het eerste halfjaar vond er tweemaal een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van

de WmoRaad en Wethouder Anjo v.d. Ven en twee medewerkers van de gemeente. Na de

verkiezingen is een nieuwe wethouder benoemd - de heer M. van Zon - en met hem heeft in
2018 driemaal een overleg plaatsgevonden. Voor 2019 is er afgesproken dat het weer een

kwartaal overleg wordt. De WmoRaad vond de overleggen constructief. Weergave hiervan
treft u aan op de website van de WmoRaad.
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Gemeenteraadsverkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de WmoRaad een grote advertentie in de dag- en

weekbladen geplaatst die in de gemeente Alkmaar worden bezorgd.

Daarin hebben we uitleg gegeven over wie en wat wij zijn en wat wij willen bereiken.

De speerpunten die we daarin benoemd hebben voor mensen met een beperking voor de

komende jaren zijn als volgt:

• Het NL Keurmerk Toegankelijkheid fNLKT) in Alkmaar realiseren

• Toegang tot stageplaatsen en (betaald) werk creëren ten behoeve van de inciusieve

samenleving

• Voor inwoners die beschermd wonen, een geleidelijke en voorwaardelijke overgang

naar begeleid zelfstandig wonen realiseren, die leidt naar meet zelfredzaamheid,

participatie en een passender kwaliteit van leven.

• Afschaffen of verminderen van de eigen bijdrage.

• Gericht onderzoek doen naar eenzaamheid onder bewoners en komen tot

oplossingen.

• Inwoners van wie de Wmo aanvraag is afgewezen, in beeld houden en wijzen op

mogelijkheden die de algemene voorzieningen bieden, zoals wijkcentra.

Themabijeenkomst hulpmiddelen

Op 18 oktober 2018 hebben we een bijeenkomst gehouden in wijkcentrum De Oever in

Oudorp met als onderwerp “hulpmiddelen”.

Dit bleek een schot in de roos. Er waren inclusief gemeente en leveranciers ca. 80

inschrijvingen (m.n. gebruikers). Het was een uiterst boeiende middag met diverse

presentaties. Wethouder van Zon opende deze bijeenkomst en gaf zijn visie over de Wmo.

De vragen en opmerkingen die vanuit de aanwezigen kwamen zijn verwerkt in het advies

wat de WmoRaad heeft uitgebracht (zie website).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Op advies van de WmoRaad is er een werkgroep “onafhankelijke cliëntondersteuning”

samengesteld. Dit naar aanleiding van het Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO) 2017.

Hier bleek dat deze cliëntondersteuning bij slechts 33% bij de inwoners bekend was.

Inmiddels zijn er allerlei acties geweest om dit te verbeteren en is de gemeente Alkmaar

aangemeld om als koploper met “onafhankelijke cliëntondersteuning” aan de slag te gaan.
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Verder waren we betrokken bij

- Bijeenkomst beschermd wonen

- Bijeenkomst over armoede

- Bijeenkomsten cliëntondersteuning

- Bijeenkomsten i.h.k.v. overlast (GGZ-problematiek)

- Vormgeven aan en formeren van de Wmo-commissie Toegankelijkheid

- Meedenken over de toekomst van het slimste huis

- Klankbordgroep inkoop

- Minimabeleid

- Nieuwe vormen dagbesteding

- Bijeenkomst bewonersondernemingen/gemeente/Wmo/zorgorganisaties

Deskundigheidsbevordering

- Basiskennis Wmo

- Dagbesteding in het sociale domein

“TOEGANKELIJKHEID IS DE NORM”

Dagelijks bestuur WmoRaad

Dhr. P. Verweel (voorzitter)

Mevr. G.M. Riekwel (penningmeester)

Leden WmoRaad

Mevr. V. Vlietstra

Mevr. F. van der Meer

Dhr. H. Karssen

Dhr. A.J. Eigeman

Mevr. M. Uitterhoeve (aftredend per 01-12-2018)

www.wmoraadalkmaar.nI
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3. Financieel verslag 2018

INKOMSTEN 2018

Gemeente Alkmaar

Subsidie 2018 € 50.000

Ban ksaldi (01-01-2018) € 112.344,04

Rente €17,66

Totaal inkomsten € 162.361,70

UITGAVEN 2018

Personeel € 15.644,47

- Ondersteuner WMO Raad — €15.644,47

Huisvesting € 2.500,00

- Huur Archief/Postbus € 2,500,00

Organisatie
— € 19.580,07

- Verzekeringen € 484,00

- Vergaderkosten (WmoRaad + Corn. Toeg.) € 1.199,22

- Vergoeding Wmo Raad + Corn. Toeg. € 11.855,00

- Onderhoud (vernieuwing) website + werken in de Cloud € 2.935,24

- Reiskosten € 827,50

- Kantoorkosten € 972,57

- Bankkosten € 120,33

- Representatie € 456,61

- Vakliteratuur € 229,60
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- Contributie (Koepel Wmo-adviesraden) € 500,00

Activiteiten
€ 12.161,66

- PR (Verkiezingskrant 2018 + visitekaartjes leden) € 4A03,75
- Themabijeenkomst Hulpmiddelen € 4.695,13
- Werving/Selectie WmoRaad + ]OVO (Commissie jongvolwassenen) € 3.062,78

Deskundigheidsbevordering/Teambullding €1.140,00
- Teambuilding

€ 1.140,00
- Deskundigheidsbevordering

€ 0,00

Totaal uitgaven
€51.026,20

Banksaldi per 31-124018
- € 111.335,50

- Banksaldi per 31-12-2018
€ 111.335,50

RESERVERINGEN 2016-2020

- Toegankeiijkheidsagenda Alkmaar € 20.000,00
- Organisatie Focus/thema bijeenkomsten 2018-2020 € 20.000,00
- Teanibuilding/Scholing Bestuur en Commissie Toeg.J]OVO € 10.000,00
- ICT/AVG

€7.500,00

Eigen Vermogen per 31-12-2018 € 53.835,50

Correspondentie:
Saskerstraat 22 1831 CR Koedijk
Contactpersoon: G.M. Riekwel (penningmeester)

Aldus naar waarheid ingevuld is dit verslag vastgesteld in de vergadering van 18 maart 2019.

Voorzitter V. Vlietstra PenningmeesterG.M. Riekwel
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Bijlage bij jaarverslag 2018 WmoRaad Alkmaar

JAARVERSLAG 201$
COMMISSIE TOEGANKELIJKHEID OPENBARE GEBOUWEN EN RUIMTEN

ALKMAAR, MMRT 2019

De Wmo Commissie Toegankelijkheid Openbaar Gebouwen en Ruimten (hierna te noemen
“Bouw Cie”) is een commissie van de WmoRaad Alkmaar en had haar eerste overleg op de
tweede dinsdag van december 2017. Onlangs heeft de Bouw Cie op de tweede dinsdag van
december 201$ haat twaalfde overleg gehouden.

Deze Bouw Cie bestaat uit de volgende leden: Tom Kuilboer (voorzitter), Jan Jansen
(secretaris) Aimée Metselaar (lid), Lucas Zimmerman (lid) en Francien van de Meer (lid
WmoRaad). Henk Kalkhaar en/of Bernard Voogt (beiden van de gemeente Alkmaar) nemen
tevens deel aan de maandelijkse vergaderingen.

In de beginperiode waren er enige opstartproblemen en waren partijen nog zoekende over
hoe optimaal invulling kon worden gegeven aan de overlegstructuur met de WmoRaad en de
gemeente Alkmaar. De Bouw Cie overlegt eenmaal per maand, terwijl de
omgevingsvergunningsprocedure doorlopend plaatsvindt. Dit heeft de Bouw Cie weten te
ondervangen door meer digitaal te functioneren. Vanaf het moment dat er een lijst van
aanvragen voor een omgevingsvergunning bekend is, ligt er circa twee weken nadien een
conceptadvies. Dat conceptadvies wordt vervolgens waar nodig nog kort besproken bij de
eerstvolgende vergadering van de Bouw Cie.

Daarnaast wordt het conceptadvies in c.c. aan de heer Henk Kalkhaar van de gemeente
gestuurd, zodat hij alvast geïnformeerd is. Daardoor zijn de projectontwikkelaars sneller op
de hoogte van de conceptadviezen van de Bouw Cie. Deze werkwijze is in december
aangepast; m.i.v. januari 2019 worden de conceptadviezen niet voortijdig naar de gemeente
verzonden, maat worden alleen de definitieve adviezen ingediend.

In dit jaar heeft de Bouw Cie geconstateerd dat de aanvragen voor een
omgevingsvergunning (en tevens principe-aanvragen) veelal conform de huidige wetgeving
ten aanzien van ruimtelijke ordening en bouwen worden ingediend. Slechts indien een
aanvraag voor een omgevingsvergunning of principe-aanvraag (geheel of deels) buiten het
vigerende bestemmingsplan valt, kunnen er door de gemeente fbeleid)regels worden
gesteld ter zake van toegankelijkheid. Aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning of
principe-aanvraag die uitgaat van het geldende bestemmingsplan kan strikt genomen niet
meer dan een advies worden meegegeven met betrekking tot de toegankelijkheid voor
mindervaliden. In dergelijke gevallen kan in de praktijk worden volstaan met een standaard
advies van de Bouw Cie aan de bouwpiantoetser van de gemeente en de
projectontwikkelaar dat ten tijde van de procedure al mee zou kunnen worden geven.
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Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning en principe-aanvragen die uitgaan van een
afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan kan een advies van de Bouw Cie wel
degelijk iets toevoegen. Het heeft, nog steeds, een sterke voorkeur dat de gemeente beleid
ontwikkelt voor zulke aanvragen en op die wijze eisen kan stellen aan toegankelijkheid voor
mindervaliden. De gemeente heeft aangegeven dat zij bereid is dit beleid in samenspraak
met de Bouw Cie te ontwikkelen. Uiteraard zullen de leden van de Bouw Cie hier tijd voor
vrijmaken. Ondanks dat de gemeente herhaaldelijk heeft aangegeven dat zij graag beleid wil
ontwikkelen ter zake van toegankelijk, heeft de gemeente in dit verband nog geen concrete
stappen ondernomen om tot de ontwikkeling van voornoemd beleid te komen. De Bouw Cie
heeft daarom aangedrongen op spoedige actie aangezien haat rol zonder beleid van de
gemeente wel erg beperkt is.

De afgelopen periode heeft de Bouw Cie 50 conceptadviezen opgesteld welke de WmoRaad
Alkmaar heeft overgenomen en bij de gemeente heeft ingediend. Op die 50
conceptadviezen hebben tot op heden slechts 5 projectontwikkelaars gereageerd.

Maand Aantal adviezen Reacties aanvrager Reacties gemeente

December 2017 1
Januari 201$ 3
Februari 3 2
Maart 7
April 3
Mei 4 2
Juni 6
Juli 7
Augustus 1
September 2 1
Oktober 7
November 2
December 4 1 1C brief betreffende

de e 21 adviezen
Totaal 201$ 50 6 1

In de afgelopen maanden zijn commissieleden naar diverse overlegstructuren geweest,
namelijk; een of meerdere overleggen met Ongehinderd uit Eindhoven en een of meerdere
overleggen met de gemeente over een vooraanzet tot de ontwikkeling van beleid ter zake
van toegankelijkheid. Ook is een overleg gevoerd met iohn van den Oord van MEE & De
Wering. De vergaderingen van de WmoRaad Alkmaar worden eens per kwartaal door een
commissielid bijgewoond.

Tot slot hebben de commissieleden leden naar verschillende bijeenkomst c.q. congressen
bijgewoond, waaronder “Dromen over wonen” te Amsterdam.

-- einde-
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