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Jaarverslag 2018 Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen
Inleiding.
Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente er
verantwoordelijk voor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om die
zelfstandigheid zoveel als mogelijk te bewaren, kunnen aanpassingen aan huis nodig zijn. Ook bestaat
de mogelijkheid om een beroep te doen op voorzieningen buiten de deur. Dat alles wordt geregeld in
de Wmo.
Gemeenten dienen hun burgers te raadplegen over de wijze waarop de Wmo moet worden toegepast.
Dit uitgangspunt ligt vast in die wet. In Schagen is in 2013 door het College van Burgemeester en
Wethouders na de gemeentelijke herindeling met Harenkarspel en Zijpe een Adviesraad Wmo
ingesteld. Deze Adviesraad adviseert het gemeentebestuur (gevraagd en ongevraagd) over de wijze
waarop de zorgtaken naar de inwoners toe moeten worden uitgevoerd.

De naam van het beestje…
Deze adviesraad startte in 2013 onder de naam Wmo Adviesraad Schagen, in de volksmond WAS.
Reeds betrekkelijk snel na het van kracht worden van de decentralisaties in 2015 werd door de
gemeente gevraagd of het werkterrein van de WAS verbreed zou kunnen worden met de advisering
op het beleid van Jeugdwet en Participatiewet. Dit zou beter aansluiten bij de ontwikkelingen in het
Sociaal Domein.
Advisering op het gebied van de Jeugdwet leek goed haalbaar, mits er voldoende deskundigheid aan
de WAS kon worden toegevoegd. Hier is in de werving van nieuwe leden vanaf 2016 met nadruk
aandacht aan geschonken. In 2016 is het onderdeel Jeugd formeel aan de adviesraad toegevoegd en
ontstond de Wmo- en Jeugdadviesraad Schagen (WJAS). De wijziging in de naamgeving werd in
november 2017 doorgevoerd. In 2018 is extra aandacht geschonken aan onderwerpen die bij de J van
de WJAS thuishoorden.
Zowel de naam WAS als WJAS bleek voor niet ingewijden te abstract; mensen kregen er geen beeld bij
en ook binnen de gemeentelijke organisatie was niet voldoende duidelijk wat de WAS/WJAS behelsde.
In 2018 is aandacht besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid en het verstevigen van de
contacten met de achterban. De interne werkgroep Vormgeving adviseerde onder meer in de
naamgeving. Om duidelijk te maken wie we zijn en wat we doen, is eind 2018 gekozen voor:
Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen. Deze naam wordt vanaf januari 2019 consequent gebruikt, maar
ook al in dit jaarverslag over 2018, teneinde verwarring te voorkomen en de naamsbekendheid te
versterken.

Ontwikkelingen in werkvormen, samenstelling, inhoud en vormgeving.
Met name na de scholingsbijeenkomst die op 19 oktober 2018 door de Koepel Adviesraden Sociaal
Domein werd georganiseerd, zijn ontwikkelingen die zich al in een latente vorm voordeden, in een
explosieve stroomversnelling geraakt. In november werd de reguliere vergadering gebruikt voor een
interne vergadering waarbinnen de vaste onderdelen kort werden afgehandeld en waar vervolgens
ruim tijd werd uitgetrokken voor het bespreken en bepalen van de koers.
Het werken met delegaties en het formeren van werkgroepjes gebeurde al vanaf 2013, maar werd
vooral op incidentele basis uitgevoerd. Deze werkwijze is in 2017 en 2018 voortgezet en uitgebouwd.
In november werd besloten dat voor de inhoudelijke verdiepingen het werken in subgroepen
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efficiënter en effectiever is. Er is voor gekozen om de onderwerpen meer en vaker door subgroepen
te laten benaderen. Dit zal in 2019 verder uitgewerkt worden.
Werken met subgroepen brengt met zich mee dat de agenda anders ingedeeld moet worden, immers:
wanneer mensen zich vanuit belangstelling en passie verdiepen in een onderwerp en daarvoor
veldonderzoek verrichten, kan dit niet ‘afgedaan’ worden met simpelweg een blokje mededelingen
binnen de vergaderingen.
In de samenstelling is het belangrijk dat de adviesraad vanuit diversiteit is opgebouwd, zodat kennis
over de verschillende terreinen gedeeld kan worden en er al natuurlijke ingangen bestaan met achterban en organisaties.
De grootste omslag vond plaats door te kantelen van de reactieve werkwijze naar de proactieve. In
2018 kwam de aanzet tot die verandering langzaam en op natuurlijke wijze op gang, maar bij de sessies
van oktober en november werd dit ook hardop uitgesproken en is actief ingezet op het proactief
acteren.

Inspiratiebijeenkomsten die ontwikkelingen stimuleren.
In 2017 waren een aantal leden van het eerste uur afgetreden en er waren nieuwe mensen
toegetreden tot de adviesraad. Daardoor ontstond op natuurlijke wijze behoefte aan het opdoen van
kennis over de materie en herbezinning op de taken. De adviesraad is via de gemeente lid van een
aantal organisaties, waardoor de raad zich kan laten ondersteunen en waarbij advies kan worden
ingewonnen.
Op 3 april 2018 werd een presentatie verzorgd over wet- en regelgeving in het Sociaal Domein.
Hiervoor werd iemand benaderd die werkzaam is als consulente Participatie bij het SWV VO NoordKennemerland en die daarnaast een achtergrond bij Heliomare heeft. De presentatie richtte zich
vooral op de bestaande voorzieningen en de bekostigingsmogelijkheden vanuit bijvoorbeeld de zorgverzekering, door PGB’s en vanuit de WLZ.
Op 29 oktober 2018 werd een middagsessie in het dorpshuis Waarland georganiseerd, waar door De
Koepel Adviesraden Sociaal Domein een inspirerende bijeenkomst werd verzorgd. Eén van de
belangrijkste boodschappen was om als adviesraad niet op de stoel van de beleidsmakers te gaan
zitten en om zich niet te laten verleiden tot een politiek verlengstuk, maar om steeds terug te gaan
naar de kerntaak van de adviesraad en na te gaan wat de effecten zijn van het voorgestelde beleid op
diegenen die het aangaat. Vanuit dat oogpunt kunnen gevraagde en ongevraagde adviezen opgesteld
worden.
Bij de interne sessie die daarop volgde in november werd benoemd dat de adviesraad zich in het
verleden soms had laten verleiden tot het meedenken in politiek gevoelige zaken, zoals bij het
onderwerp ‘vervoer’ en bij de ‘huishoudelijke hulp’. Het risico bestaat dat de adviesraad door de
burgers niet meer gezien wordt als een onafhankelijk orgaan. Ook al lijkt het lastig om in de discussies
over het beleid geen eigen standpunt in te nemen, het is zuiverder om steeds uit te gaan van de rol
waarin de leden van de adviesraad de effecten van het beleid toetsen en op grond van deze
bevindingen een advies formuleren. Het gaat hierbij vooral om gevraagde adviezen.
Op 4 december 2018 kwamen twee mensen van Straatgeluid Alkmaar naar de vergadering in
Callantsoog om een boeiende presentatie te verzorgen over één van de initiatieven binnen de
gemeente Alkmaar waar jongeren die uit de boot dreigen te vallen of die niet meer naar school gaan,
letterlijk opgepikt worden. Straatgeluid probeert hen weer terug te leiden naar een goede
dagbesteding en helpt waar mogelijk ook bij terugkeer in de schoolgang.
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Van subgroepen, delegaties, commissies en werkgroepen.
Het werken met subgroepen werd in aanvang vooral ingesteld vanuit praktische overwegingen; in
plaats van het toelichten van een nieuw beleidsstuk of een politieke gedachte in de voltallige
vergadering, werd vanuit pragmatisch oogpunt al gewerkt met het uitnodigen van een delegatie van
de adviesraad voorafgaand aan de vergadering. Door een inhoudelijk overleg van de beleidsambtenaar
of de wethouder met de delegatie (die dan ook meestal bestond uit mensen die iets meer kennis van
of binding hadden met het betreffende onderwerp) kon een slag geslagen worden. In de voltallige
vergadering kon de delegatie verslag doen, zodat de overige leden sneller geïnformeerd konden
worden. Het delen van de kennis had door deze werkwijze ook al eerder in het proces plaatsgevonden.
In december 2017 werd een commissie Vervoer ingesteld die zich samen met de wethouder en de
beleidsambtenaar boog over de mogelijke gevolgen van de door Connexxion en de Provincie
aangekondigde maatregelen op het gebied van openbaar vervoer. Dit resulteerde half maart in een
gevraagd advies en in april tot een extra overleg met de beleidsambtenaar en de wethouder.
De werkgroep Jeugd is ontstaan na gerichte acties op het onderwerp Jeugd. In de vergadering van 28
mei 2018 werden onder meer de data van de website www.waarstaatjegemeente.nl besproken.
Hierbij werd opgemerkt dat de gemeente Schagen ongunstig afsteekt in de VSV-cijfers ten opzichte
van de landelijke data. Bij navraag naar het jeugdbeleid van de gemeente Schagen bleek dat Schagen
in veel beleid op dit gebied een eigen koers vaart en dat leidde tot kritische vragen over de effecten
van dit eigen beleid. In het verslag van mei 2018 werd aangekondigd dat een subgroep zich door de
betreffende beleidsambtenaar zal laten voorlichten, maar daarnaast heeft de werkgroep Jeugd
gaandeweg het jaar op eigen initiatief verschillende veldonderzoeken verricht en is het onderwerp
Jeugd een terugkomend onderdeel op de agenda geworden. Eind 2018 vond de aanbesteding van de
JeugdzorgPlus plaats en de werkgroep heeft zich behoorlijk verdiept in de materie en de knelpunten
die zich daarbij voordeden. Zij stelden kritische vragen aan de beleidsambtenaar en formuleerden in
november 2018 een ongevraagd advies. De presentatie in de vergadering van december door
Straatgeluid en andere ontwikkelingen op het gebied jeugd hebben ertoe geleid dat Jeugd het eerste
centrale thema wordt in 2019.
In februari 2018 werd een commissie Website ingericht. Deze subgroep zou zich bezig gaan houden
met duidelijker herkenbaarheid op de website en het gemakkelijker kunnen terugvinden van
informatie en contactgegevens. Hoewel er wel overleg plaatsvond en er ideeën werden ingebracht bij
de voltallige vergadering, kwam de uitvoering niet echt van de grond. Dit kwam doordat er
onduidelijkheden waren over beschikbaar budget. In het verslag van 14 november, toen duidelijk
uitgesproken werd dat in de ‘werkwijze nieuwe stijl’ werkgroepen een prominente rol zouden gaan
vervullen, werd aangekondigd dat de eerste werkgroep zich zal gaan bezighouden met de vormgeving
van de nieuwe adviesraad.
Bij het aftreden van leden en het invullen van de vacatures werd in 2017 een sollicitatiecommissie
ingericht. Deze ad-hoc-commissie verzorgde de advertenties, voerde gesprekken en koppelde
informatie terug binnen de vergaderingen. Begin 2019 is de werkgroep Werving nieuwe leden
ingericht.
Hoewel het Dagelijks Bestuur van de adviesraad geen werkgroep is, zijn ook daar wijzigingen op te
merken, die passen in de ontwikkeling van kleine subgroepen die onderdelen verkennen of uitwerken.
Op 28 maart 2018 werd het voorzitterschap overgedragen aan twee leden, die respectievelijk als
voorzitter en vice-voorzitter hadden aangegeven duaal op te treden. Samen met de ambtelijk
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secretaris werden in klein-comité-overleggen structuren aangebracht in de planning en in de
archivering c.q. documentendeling.
Voor de planning werden de reeds gehanteerde actielijst en de jaarplanning als onderlegger gebruikt.
De actielijst werd voortaan alleen beperkt tot kortlopende acties en in de jaarplanning werden allerlei
onderwerpen opgenomen die op langere termijn terug zouden moeten komen, zoals een evaluatie op
een bepaalde pilot, een presentatie over een bepaald onderwerp of het uitnodigen van een
beleidsambtenaar. Voor het delen van de informatie en de bestanden werd een Dropbox ingericht.
Beide structuren zijn aan het eind van 2018 nog niet naar tevredenheid ingericht en volledig
geïmplementeerd, maar de eerste aanzet is er en in 2019 zal dit verder uitgewerkt worden.

Diversiteit in de samenstelling.
Eerder werd al gemeld dat in 2017 een aantal oudgedienden aftraden en in het Jaarverslag 2017 staat
als voornemen opgenomen om in 2018 profielschetsen op te stellen. Dat laatste is niet gebeurd en de
noodzaak diende zich ook niet echt aan, omdat er nauwelijks mutaties waren. In januari 2018 trad één
lid wegens drukte in de werkzaamheden, tussentijds af en er waren geen reglementair aftredende
leden in juni 2018.
Toen zich eind 2018 een kandidaat-lid meldde werd het onderwerp weer actueel. De werkgroep
Werving Nieuwe Leden die begin 2019 geformeerd is, kreeg ook als opdracht mee om te beschrijven
hoe de diversiteit in de samenstelling bevorderd kan worden.

Van reactief naar proactief en het clusteren van onderwerpen.
De meer proactieve werkwijze werd feitelijk in 2017 al in gang gezet door een enquête onder
huisartsen en POH’s (praktijkhulpondersteuners) waarbij aan het licht kwam dat weinig bekend was
over doorverwijzingen van Jeugd in crisissituaties. De uitkomsten werden toen gepresenteerd in
aanwezigheid van de wethouder en leidden ertoe dat het onderdeel Nieuws uit het Huisartsenoverleg
Jeugd als vast onderdeel op de agenda terugkwam.
In de vergadering van 23 april 2018 was de beleidsambtenaar aangeschoven voor de behandeling van
verschillende onderwerpen die met Jeugd te maken hadden, zoals Onderwijs en RMC, Jeugd en
verslaving en Jeugd-GGZ. Besloten werd om het onderdeel Nieuws vanuit het Huisartsenoverleg Jeugd
te schrappen en dit onder te brengen bij het periodieke overleg met de beleidsambtenaar. Vanuit deze
vergadering formeerde zich de uiteindelijke werkgroep Jeugd die met name bij het aanbestedingstraject JeugdzorgPlus zeer actief was en steeds de effecten van het beleid onder de aandacht bleef
brengen.
Een ander thema werd gevormd door een aantal onderwerpen te clusteren die met Wonen te maken
hebben. Begin januari werd een gevraagd advies gestuurd voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, in april werd de notitie Samen werken aan langer thuis wonen (pilot Callantsoog,
Petten en ’t Zand) in de vergadering besproken en op 22 oktober 2018 werd een advies ten aanzien
van de Blijverslening verstuurd. Vanuit het proactieve denken werd gevraagd of de beleidsambtenaar
aan zou kunnen schuiven en of een medewerker van een wijkteam uitleg zou kunnen geven over
knelpunten waar men in de praktijk of bij de keukentafelgesprekken tegenaan loopt. Deze initiatieven
zijn doorgeschoven naar 2019.
Er zal in 2019 meer geclusterd worden in onderwerpen, waarbij al benoemd zijn: verslavingszorg,
alcohol en drugs, GGZ, personen met verward gedrag. Vanuit de clustering zullen centrale
onderwerpen gekozen worden, die dan gedurende meerdere vergaderingen prominent terugkomen,
bijvoorbeeld door rapportages, presentaties of het uitnodigen van een beleidsambtenaar.
In aansluiting op de verdieping en de bevindingen vanuit het veldonderzoek zullen vaker ongevraagde
adviezen volgen.
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Inrichting van de vergaderingen en externe ondersteuning.
Bij de prille totstandkoming van de adviesraad in 2013 werd actief ondersteund en begeleid vanuit de
gemeente. Zo werd er vergaderd op het gemeentehuis en werd de verslaglegging door een ambtenaar
verzorgd. In 2015 werden bezuinigingen doorgevoerd. De adviesraad werd gestimuleerd ‘op eigen
benen’ buiten het gemeentehuis te gaan functioneren.
Vanaf september 2015 is een ambtelijk secretaris betrokken, in aanvang alleen voor de verslaglegging,
maar op verzoek ook beschikbaar voor overige secretariële en ondersteunende diensten. De externe
partij die dit verzorgt is Empire Dienstverlening. Vanuit het oogpunt continuïteit en borging van
kwaliteit werd in 2017 uitgesproken dat er behoefte was aan uitbreiding van de extern belegde taken.
In 2018 is dit nogmaals uitgebreid door in de werkdriehoek DB meer vooroverleg voor vergaderingen
en overleg over langere termijnplanning te voeren.
Vanuit de gemeente is een contactambtenaar aan de adviesraad verbonden. Tot medio 2017 woonde
de contactambtenaar de gehele vergadering bij en werden onderwerpen en presentaties grotendeels
vanuit de gemeente op de agenda geplaatst. Na de zomerstop van 2017 en het beleggen van meer
taken bij het externe secretariaat is een andere opzet van de vergaderingen waarneembaar: er is een
duidelijk gescheiden plenair en intern vergadergedeelte en in de agenda is te zien dat er een steeds
duidelijker terugkerende structuur in de indeling komt.
In de vergadering van november is besloten om vanaf januari 2019 te werken met een vast format
waarbinnen onderwerpen geclusterd worden en steeds op eenzelfde plaats terugkomen. Daarnaast
wordt er ruimte gecreëerd voor een centraal onderwerp. Bij dat agendapunt vindt verdieping plaats
op het thema dat gedurende enkele maanden centraal staat, bijvoorbeeld doordat een externe partij
een presentatie verzorgt, door het uitnodigen van een specifieke beleidsambtenaar of door een
interne discussie op grond van bevindingen die de werkgroep gedeeld heeft met de overige leden.
Vanaf januari zullen de vergaderingen steeds gestart worden met een intern gedeelte, zodat vanuit de
werkgroepen informatie ingebracht kan worden, ter voorbereiding op het plenaire gedeelte. Na het
plenaire gedeelte volgt nog een intern slotgedeelte.
De Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen vergadert eenmaal per maand in de periode van september t/m
juni. In de planning wordt ernaar gestreefd om de avonddelen te spreiden over de week, om rekening
te houden met commissie- en raadsvergaderingen, alsmede met schoolvakanties. In juni 2018 werd
afgesproken om de vergaderingen steeds in de eerste volledige week van de maand te plannen,
afwisselend op de maandag-, de dinsdag- en de woensdagavond. Bovendien wordt geprobeerd de
vergaderingen te organiseren in gemeente-gerelateerde gebouwen zoals bijvoorbeeld dorpshuizen.
Om de verbinding met de achterban te verbeteren is ervoor gekozen om de vergaderingen te verdelen
over de verschillende dorpskernen.
Vergaderingen van de Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen zijn toegankelijk voor toehoorders. De
agenda incl. vergaderplaats en -tijd wordt steeds voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de
website van de gemeente. Daarnaast worden vastgestelde verslagen, uitgebrachte adviezen (én de
reacties van de gemeente erop) en jaarverslagen op de website opgenomen.

Werkafspraken bij de vergaderingen.
Gedurende het jaar, tijdens de vergaderingen, worden werkafspraken gemaakt of deze worden
bijgesteld. Dit overzicht staat opgenomen in de Dropbox en na de zomervakantie zal het als apart
document rondgestuurd, besproken en eventueel bijgesteld worden.
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Bindingsactiviteit.
Het is een goed gebruik geworden om naast de vergaderingen aan het einde van het seizoen een
bindingsactiviteit te organiseren waarbij het nuttige met het aangename gecombineerd wordt. Op 7
juni 2018 vond een bezoek plaats aan Noorderkwartier, alwaar de leden een rondleiding en een
toelichting ontvingen. Vragen die er naar aanleiding van het bezoek waren, zijn besproken in de
vergadering van 3 oktober 2018 toen de nieuwe wethouder de vergadering bijwoonde.

Adviezen.
In het Jaarverslag 2017 staat opgenomen dat twee leden zich willen buigen over de ‘route van een
advies’. Het was de bedoeling om vanuit diverse oudere bronnen en aantekeningen een
procedurebeschrijving op te stellen die ook opgenomen zou worden op de vernieuwde website. Dit
voornemen heeft in 2018 geen vervolg gehad. Mogelijk kan het van de voornemenslijst geschrapt
worden en anders zal het in 2019 belegd worden.
In het onderstaande overzicht zijn de adviezen en de reacties in chronologie opgenomen.
 02-01-2018: Gevraagd advies beschermd wonen en maatschappelijke opvang (reacties van de
Noordkopgemeentes ontvangen)
 30-01-2018: Ongevraagd advies op de nota Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Schagen (reactie
ontvangen op 02-05-2019)
 12-03-2018: Gevraagd advies vervoerstransitie (reactie ontvangen op 18-06-2018)
 03-06-2018: Antwoord op de vraag om mee te denken bij het stellen van kaders voor het budget
Sport en Bewegen (vanuit overschot budget Sociaal Domein 2016)
 22-10-2018: Ongevraagd advies Blijverslening
 15-11-2018: Ongevraagd advies aanbesteding JeugdzorgPlus (reactie ontvangen op 20-11-2018)
Formele samenwerking met de gemeente.
Elders in dit jaarverslag is het historisch perspectief van de samenwerking tussen de gemeente en de
adviesraad al beschreven. In 2013 is dit formeel geregeld in het Convenant Wmo Adviesraad gemeente
Schagen 2013.
In het jaarverslag 2017 werd opgenomen dat de jurist van de gemeente Schagen bezig was met het
stuk Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Schagen 2018 waarvan de Nadere Regeling de
uitwerking zou zijn van de samenwerking tussen gemeente en adviesraad. Dit stuk werd begin 2018
ingebracht en op 30 mei 2018 heeft de adviesraad aangegeven akkoord te zijn met de inhoud ervan.

Informele afspraken in de samenwerking met de gemeente.
De informele afspraken over de samenwerking met de gemeente werden in de vergadering van
oktober 2017 expliciet benoemd ten behoeve van de nieuwe leden. Ze staan ook opgenomen in het
document met werkafspraken bij vergaderingen.
 De wethouder is niet bij alle vergaderingen aanwezig. Afspraak is, dat de wethouder in elk geval
eenmaal, maar eigenlijk tenminste twee keer per jaar aanschuift, of zoveel vaker als noodzakelijk
en/of wenselijk is.
In 2018 vond vóór de zomervakantie een kennismakingsgesprek tussen een delegatie van de
adviesraad en de nieuwe wethouder plaats. De wethouder woonde op 3 oktober 2018 de
vergadering bij. Met de wethouder werden de volgende onderwerpen besproken: Noorderkwartier
en integratie arbeidsgehandicapten, informatieverstrekking door de gemeente (vaak onvoldoende
en/of te laat), Jeugdbeleid, Vervoer, Beleidsplannen en de Sociale Kaart en de Blijverslening.
 Er is een vaste contactpersoon vanuit de gemeente verbonden aan de Adviesraad Wmo & Jeugd
Schagen. Zij communiceert en overlegt met de voorzitter van de adviesraad en zij woont de
vergaderingen in het plenaire gedeelte bij.
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 Overige ambtenaren, bijvoorbeeld zij die gespecialiseerd zijn in Jeugdzaken, Wonen of op
Juridische onderwerpen, kunnen op verzoek van de Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen in een
vergadering aanschuiven. In de vergadering van 23 april 2018 was de beleidsambtenaar Jeugd op
uitnodiging aanwezig naar aanleiding van de bespreking van een aantal Jeugdzorg-gerelateerde
onderwerpen.
 Alle contacten tussen de adviesraad en de gemeente verlopen via de voorzitter en de
contactpersoon van de gemeente. Leden van de adviesraad benaderen de gemeente niet
rechtstreeks.

Taakstellingen voor 2019.
 De samenstelling van de adviesraad is op dit moment evenwichtig en dient stabiel te blijven in
aantal en kennisvelden. De werkgroep Werving zal een procedurebeschrijving maken,
wervingsteksten aanpassen en een sollicitatieprocedure opstarten.
 De verbindingen met de verschillende doelgroepen blijft de aandacht houden. Dit kan door
bijeenkomsten of vergaderingen te bezoeken, gastsprekers uit te nodigen, informatie vanuit
gremia te verzamelen en vooral door te luisteren en te zien.
 De mogelijkheden om ook de P van de participatiewet binnen de adviesraad op te nemen zijn
onderzocht. In 2018 is besproken dat de aansluiting, welke geadviseerd wordt vanuit de Koepel
Adviesraden Sociaal Domein, vooralsnog niet haalbaar is. De contacten tussen de beide raden zijn
aanwezig en kunnen, indien zich dat aandient, aangehaald worden. Vooralsnog hebben de beide
raden tijd nodig om het functioneren te stabiliseren en zich te positioneren.
 Het bekendmaken met het werk van en het presenteren van de Adviesraad Wmo & Jeugd Schagen
verdient in 2019 meer aandacht.
 Het vernieuwen van de website wordt ondergebracht bij een aparte werkgroep.
 Het Huishoudelijk Reglement behoeft actualisering nu de Nadere Regeling in 2018 in werking is
getreden.
 Om de continuïteit en de kwaliteit meer te borgen zullen een aantal zaken vastgelegd worden in
protocollen of in databases. Bij protocolbeschrijvingen wordt o.a. gedacht aan: de route van een
advies en het werven van nieuwe leden. Databases zullen aangelegd worden voor: de afgegeven
adviezen en de reacties van de gemeente hierop, vergaderlocaties, ledenlijsten (rooster van aanen aftreden), lopende acties vanuit de vergaderingen en afspraken/besluiten vanuit de
vergaderingen.
 Om de deskundigheid op peil te houden en waar mogelijk te verhogen zal vaker gebruik gemaakt
worden van de mogelijkheid om binnen de vergadering of in een aparte bijeenkomst een
presentatie of een voorlichting te laten verzorgen.
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