
 

 

 

JAARVERSLAG 2021  

ALKMAAR, FEBRUARI 2022 

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 2021 van de WmoRaad Alkmaar; een overzicht van de activiteiten 
en een financieel overzicht m.b.t. de verantwoording over het jaar 2021.  

De coronapandemie had ook zijn weerslag op de WmoRaad Alkmaar. Sommige geplande 
bijeenkomsten, zoals jaarlijkse themabijeenkomsten, konden geen doorgang vinden en 
moesten daarom uitgesteld worden naar 2022. De vergaderingen van de WmoRaad zijn in 
2021 vrijwel volledig digitaal verlopen.  

 
Doel Stichting WmoRaad Alkmaar  
Het doel van de WmoRaad Alkmaar is het gevraagd en ongevraagd advies geven over de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) aan het Bestuur van de gemeente Alkmaar. 
Daarnaast wordt de WmoRaad Alkmaar betrokken bij de totstandkoming of aanpassing van 
het beleidskader WMO. Met deze activiteiten draagt de WmoRaad bij aan een adequate 
uitvoering van het beleid en daarmee aan een passende ondersteuning van Alkmaarders die 
op hulp vanuit de WMO zijn aangewezen.  



 

 

Op de website www.wmoraadalkmaar.nl en op de Facebookpagina van de WmoRaad vindt 
u meer informatie over de doelstelling. Daarnaast zijn het actuele nieuws, de verslagen van 
de activiteiten en de uitgebrachte adviezen hier terug te vinden.  
Dit jaarverslag betreft een beknopt overzicht van de werkzaamheden.  
 
2. INHOUDELIJK JAAROVERZICHT 
De WmoRaad richtte zich in 2021 voornamelijk op de thema’s toegankelijkheid, (gebouwen) 
jongvolwassenen, vervoer, cliëntondersteuning, beschermd “wonen” en eenzaamheid.  
 
Overleg met de wethouder 
Ook in 2021 heeft de WmoRaad periodiek overleg gehad met de wethouder Sociaal Domein 
en medewerkers van de gemeente Alkmaar. Mede vanwege de beperkingen door Covid-19 
is er minder frequent overleg geweest dan in eerdere jaren gebruikelijk was. In 2022 is weer 
het streven naar een kwartaaloverleg met de wethouder en medewerkers.  
 
Samenwerking toezichthouder 
Sinds 2021 is mevrouw J. Hamel actief als toezichthouder rechtmatigheid WMO & jeugd 
Alkmaar. De WmoRaad heeft uitgebreid kennisgemaakt en tevens is gezamenlijk van 
gedachten gewisseld over hoe de WmoRaad en de toezichthouder optimaal kunnen 
samenwerken. Afgesproken is om in het tweede kwartaal van 2022 de samenwerking te 
evalueren. 

Toegankelijkheid 
De Werkgroep Toegankelijkheid Openbare Gebouwen en Ruimten (TOGR) heeft ook dit jaar 
adviezen uitgebracht m.b.t. nieuwbouw- en verbouwaanvragen, zodat de gemeente en 
projectontwikkelaars deze kunnen toepassen op bouwplannen voor woningen en 
(openbare) gebouwen. De adviezen richten zich op de mate van toegankelijkheid voor 
mindervaliden. Dit doet de werkgroep TOGR mede op basis van de wekelijkse informatie die 
de WmoRaad van de gemeente Alkmaar ontvangt met betrekking tot nieuwbouwplannen, 
plannen tot verbouwingen en mogelijke bouwvergunningen.  
Jongvolwassenen 
Afgelopen jaar heeft de werkgroep jongvolwassen (JOVO) op verschillende momenten 
aandacht gevraagd voor deze doelgroep. Er is meer inzicht gekregen in wat er speelt: te kort 
aan betaalbare woonruimte, te kort aan hangplekken en er is meer ondersteuning nodig bij 
het invullen van formulieren. Eenzaamheid is ook een belangrijk thema voor jongeren. Het 
gebruik van verdovende middelen lijkt toe te nemen. Het aanbod van de wijk- en 
buurtcentra sluiten onvoldoende aan bij de wensen van jongvolwassenen. Helaas gaat 
Alkmaar ook mee in de landelijk trend voor wat betreft de toename van dakloze jongeren.  
Adviezen (gevraagd/ongevraagd)  
De WmoRaad heeft in 2021 adviezen uitgebracht en als gesprekspartner van de gemeente 
meegedacht over Wmo-vraagstukken en toekomstig beleid.  

- Reactie	op	plan	eigen	bijdrage	scootmobielen.	
-	 Signalen achterban m.b.t. corona en WMO. 

- Ongevraagd advies m.b.t. Woningbouw en Zorg. 	



 

 

Verder was de WmoRaad betrokken bij (online)bijeenkomsten in het kader van 
toegankelijkheid, cliëntondersteuning, beschermd wonen, eenzaamheid, beleid gemeente 
Alkmaar, visie Alkmaarse dienstverlening, senioren, jongvolwassenen en diverse 
netwerkorganisaties. Gedurende 2021 heeft de WmoRaad informatie uitgewisseld met 
cliëntenraden uit de regio en professionals uit het werkgebied.  

Klankbordgroep  
Leden van de klankbordgroep zijn inwoners/organisaties die de WmoRaad informeren over 
ervaringen met de Wmo-ondersteuning. De leden kunnen deze ervaringen delen met de 
WmoRaad tijdens digitale raadplegingen of tijdens bijeenkomsten over maatschappelijke 
ondersteuning. Belangstellende Wmo-gebruikers of mantelzorgers kunnen hun 
contactgegevens opgeven door het invullen van het contactformulier. Dit jaar heeft de 
WmoRaad gevraagd naar de impact van Covid-19 in relatie tot de WMO en de 
toegankelijkheid van de WMO. De resultaten hiervan kunt u terugvinden op de website. 

	
  “TOEGANKELIJKHEID IS DE NORM” 	

 
3. BESTUUR WMO RAAD  
In 2021 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden met betrekking tot de bestuursleden 
van de stichting.  

Afgetreden bestuursleden 

- Mevr. A.M.V. Vlietstra heeft op 31-12-2021 de voorzittershamer neergelegd nadat ze 
haar vastgestelde termijn had voltooid.  

- Mevr. G.M. Riekwel heeft op 31-12-2021 aan het einde van haar vastgestelde termijn 
afscheid genomen als bestuurslid. 

- Mevr. F. van der Meer is in december 2021 afgetreden als bestuurslid. 

- Dhr. M. Rademaker is in juli 2021 afgetreden als bestuurslid. 

Toegetreden bestuursleden 

De WmoRaad heeft ook een aantal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. In 2021 zijn 
als bestuurslid toegetreden: 

- Dhr. J. Loomans 

- Mevr. C. Alberding 

- Dhr. D. Bart 

Leden WmoRaad  
Hiermee is op 01-01-2022 de samenstelling van de WmoRaad als volgt: 
Dhr. J. Jansen (penningmeester en waarnemend voorzitter) 
Dhr. R. Schneiders (secretaris) 
Mevr. J. Kramer   
Dhr. L.A.L. Zimmerman  
Dhr. J. Loomans 
Mevr. C. Alberding 
Dhr. D. Bart  



 

 

4 Financiën 

 
  

Tabel 1 

    Begro
ting 

baten  lasten  baten  lasten 

1 personeel €        2.000,00  2021 € 0,00  €            7.500,00 2022  €       3.000,00 

2 huisvesting €        2.500,00   € 0,00  €            2.500,00   €            0,00 

3 organisatie €      16.126,97   € 0,00  € 15.000,00   €               17000,00 

4 activiteiten €               0,00   € 0,00  € 12.500,00   €     16000,00 

5 deskundighei
d 

€ 860,00   € 0,00  €            2.500,00   €      4000,00 

6.01. uit reserve €      20.000,00   €  40.000,00  €                   0,00  €          40000,00 €            0,00 

 subtotaal €      41.486,97      €  40.000,00  €          40.000,00  €         40.000,00 €   40.000,00 

7 subsidie 
gemeente 

€     0,00   € 0,00  €                   0,00  €                 0,00 €            0,00 

 totaal €      41.486,97   €  40.000,00  €          40.000,00  €        40.000,00 € 40.000,00 

           

           

 banksaldo  €        7.205,48   €  55.018,44  spaar ultimo 2021    

 actueel €        5.718,51   €  15.018,44  spaar eind 2022    

 



 

 

Correspondentie: 
Bordewijkstraat 18, 1822 JB Alkmaar  

Contactpersoon: R. Schneiders (secretaris) 

 

Aldus naar waarheid ingevuld is dit verslag vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2022 

 

 

 

Voorzitter a.i. en Penningmeester, drs. J.W.G.J. Jansen 

 

 

 


