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De WmoRaad Alkmaar verbindt Wmo-beleid 

en dagelijkse praktijk met elkaar en geeft stem 

aan inwoners, met de inclusieve samenleving 

als uitgangspunt. 
 

 

 

“TOEGANKELIJKHEID IS DE NORM” 
 

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

 



                                                                                

2 
 

Jaarplan 2021 van de WmoRaad Alkmaar; een overzicht van de activiteiten.  

Doel 2021: signalering van gewenste en ongewenste effecten van het Alkmaarse beleid 

inzake de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en mede op basis daarvan 

de gevraagde en ongevraagde advisering hierover. 

 

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.  

Het betreft de volgende ondersteuningsgebieden: 
• Begeleiding 

• Dagbesteding 

• Vervoer 
• Huishoudelijke hulp 

• Hulpmiddelen  
• Woningaanpassingen 

• Mantelzorgondersteuning 

• Maatschappelijke opvang 

• Beschermd wonen 

• Onafhankelijke Clientondersteuning 

• Mantelzorg 

  

In Alkmaar is bovenstaande verdeeld over drie velden:  
  

Veld 1. Algemene voorzieningen en preventie  
Deze voorzieningen en activiteiten worden gesubsidieerd door de gemeente en zijn vrij 
toegankelijk voor burgers. Voorbeelden: bewoners-ondernemingen, ondersteuning 
mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties, Buurtgericht Samenwerken en cliëntondersteuning.  
  

Veld 2. Ondersteuning thuis: toegang en maatwerk-arrangementen  
Als veld 1 niet voldoende ondersteuning biedt, komt men bij de toegang. Hier wordt bepaald 
welk ondersteuningsarrangement of maatwerkvoorziening aansluit bij de vraag. Voor deze 
voorzieningen is een indicatie van de gemeente nodig. Enkele voorbeelden van 
voorzieningen in het tweede veld zijn: huishoudelijke ondersteuning, vervoer en 
hulpmiddelen.  
  

Veld 3. Ondersteuning en Verblijf  
Als er meer begeleiding, toezicht en opvang nodig is, indiceert de gemeente voor een 
(tijdelijke) opvangvoorziening of Beschermd Wonen.   
 

Speerpunten 2021 WmoRaad 

• Het NL Keurmerk Toegankelijkheid (NLKT) in Alkmaar realiseren; 

• Uitvoering VN-verdrag in de Toegankelijks Agenda van de gemeente; 

• Passende en betaalbare woningen voor iedereen met een Wmo-vraag/indicatie met 

als aandachtspunten minder eenzaamheid en meer zelfredzaamheid, participatie en 

de nadruk op kwaliteit van leven. 
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• Gericht onderzoek doen naar eenzaamheid onder bewoners en komen tot 

oplossingen; 

• De WmoRaad ziet toe op juiste toegankelijke communicatie door de gemeente naar 

iedereen met een Wmo Hulpvraag. 

 

Aandachtsgebieden WmoRaad 2021 

• TOGR (Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en Ruimten) 

Het beoordelen van tekeningen en bouwbesluiten van in Alkmaar nieuw te bouwen 
openbare gebouwen als wel verbouwingen.  

• Samen met de gemeente toegankelijk bouwbeleid ontwikkelen en hanteren naar 
de wettelijke kaders;  

• Uitbrengen adviezen op toegankelijkheid van ingediende 
bouwtekeningen/plannen in de Gemeente Alkmaar; 

• Het screenen van publieke gebouwen op toegankelijkheid in samenwerking met 
de Gemeente Alkmaar; 

• JOVO (Jong volwassenen) 

De positie van en het perspectief voor kwetsbare jongvolwassenen in de gemeente 
Alkmaar verbeteren. De thema’s zijn: begeleiding, dagbesteding en wonen. Voor deze 
jongvolwassenen is het belangrijk dat dit goed geregeld is. Zoals vanzelfsprekend, is 
een goede samenwerking met de gemeente hierbij van cruciaal belang. 

• Het in kaart brengen welke jongeren tussen wal en schip vallen; 
• Ervoor zorgen dat er ook woonruimte gericht op jongeren komt; 
• Het bezoeken van dagbestedingsprojecten voor jongvolwassenen; 
• Contacten leggen met de hulpverleningsinstanties; 

Schriftelijke adviezen 

Op verzoek van de gemeente zal de WmoRaad gevraagd en ongevraagd schriftelijke advies 

uitbrengen op nader te bepalen Wmo-beleidsterreinen.  

 

Overleg met de Wethouder 

In 2021 zal het Dagelijks Bestuur 4 keer een constructief kwartaaloverleg plannen met de 

verantwoordelijk Wethouder Wmo en/of beleidsmedewerkers van de gemeente.  

 

Themabijeenkomst 

Organiseren van een 2-jaarlijkse themabijeenkomst t.b.v. raadplegen van de achterban in 

samenwerking met de gemeente Alkmaar. (indien mogelijk m.b.t. Covid-19) 

 

Klankbordgroep 

4 x per jaar de klankbordgroep raadplegen op ter zake doende Wmo-vragen. 

*Specifieke klankbordgroep Hulpmiddelen en Vervoer samenstellen in samenwerking met 

de gemeente. 
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Dagelijks bestuur WmoRaad 

Mevr. V. Vlietstra (voorzitter) 

Dhr. J. Jansen (penningmeester) 

Vacature (secretaris) 

 

Leden WmoRaad        

Mevr. F. v/d Meer  

Mevr. G.M. Riekwel 

Dhr. L. Zimmerman  

Dhr. M. Rademaker  

Mevr. J. Kramer  

Vacature 

 

www.wmoraadalkmaar.nl 

Correspondentie: 

Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk 

 

Voorzitter V. Vlietstra      Penningmeester  J. Jansen 

http://www.wmoraadalkmaar.nl/

