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Notulen van de vergadering Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal van dinsdag 14 

april 2020. 
i.v.m. coronamaatregelen is er telefonisch vergaderd 

 
 
Aanwezig : de dames Verschuur- van der Voort, Dammers, Smorenburg en Gelderloos-Tuinstra 
en de heren Dedel en Schuuring.   
Namens de gemeente Bloemendaal: mevrouw van Weering  
 
Agenda  

1. Opening en vaststellen agenda.  
De voorzitter heet iedereen welkom. Er wordt nog een agendapunt ‘diversen’ toegevoegd – punt 8. 
Rondvraag wordt agendapunt 9. 
Cees vraagt om geen bestanden in Windmill te sturen omdat zijn spraakcomputer die niet herkent.  
Anne zoekt uit hoe dit beter kan. 
 

2. Mededelingen uit de gemeente Toelichting door Frédérique van Weering.  

• Onderzoek effecten abonnementstarief Wmo: Bloemendaal doet samen met 17 andere 

gemeenten mee aan een verdiepend onderzoek en ook de Wmo-raad is uitgenodigd om te 

participeren. Vraag is of doelstellingen zijn gehaald of er andere effecten, die minder 

voorzien zijn, zich voordoen. We zijn niet een cliëntenorganisatie en vragen ons ook af of de 

timing – gelet op effecten door corona - wel tot een representatief beeld leidt. Anne zal dit 

bureau Significant-public berichten. 

• Volgens de Wmo-loket coördinator neemt het aantal vragen weer toe, oude niveau is nog 

niet bereikt. In media wordt meer overlast gemeld, huisuitzettingen en verwarde mensen. In 

Bloemendaal is geen sprake van toename overlast of incidenten ten gevolge van corona. 

• Dagbesteding Vogelhart in Vogelenzang wil weer opstarten binnen de richtlijnen (Heemstede 

en Haarlem gebeurt dit ook) m.n. bedoeld voor specifieke cliënten. 

• Stef Brinkman: klankbordgroep Wmo-vervoer gaat veranderen qua samenstelling. Er ligt nu 

een voorstel. Document wordt doorgestuurd door Frédérique. Naar aanleiding daarvan 

willen we graag Cees Dedel namens onze raad afvaardigen, gelet op zijn ervaring, expertise 

en het vermogen om beleidsmatige adviezen te geven. Anne formuleert concept voor 

aanbevelingsbrief en na akkoord Wmo-raad wordt deze verzonden aan Stef Brinkman. 

• Loket-coördinator Wmo-loket: problemen met 1,5m- eis. Welke aandachtspunten hebben 

wij? Huisbezoek ook opstarten? Voorzichtig aan opstarten, binnen de vigerende richtlijnen 

van het RIVM. Frédérique en Anne wisselen tekst uit en na akkoord overige leden Wmo-

raad wordt dit document als advies gestuurd naar Wmo-loket coördinator. 

• Op deze avond wordt naar verwachting de Wmo-begroting goedgekeurd en kan Cees een 

overboeking van de gemeente tegemoet zien. 

 

3. Vaststellen verslag van de vergadering van 14 april 2020 en nalopen actiepunten 

Bij pag. 2 over het Jaarverslag Sociaal domein ‘Samen zorgdragen’: dit document is o 31 

maart 2020 ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.  

De vermelde acties zijn uitgevoerd en het verslag wordt vastgesteld. 
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4. Jaarplan 2020 (2020/2021?)  
 
Uit de discussie tijdens de vergadering kwam naar voren dat gezien de beperkte tijd er keuzes 
gemaakt moeten worden willen we als WMO Raad voldoende inhoud geven aan de onderwerpen 
waar de adviesraad zich mee bezighoudt.  
1. Een aantal onderwerpen in het jaarplan volgen we en soms met wat meer aandacht als daartoe 
aanleiding is.  Als speerpunten voor dit jaar heeft de adviesraad gekozen voor de onderwerpen:  

o Tegengaan van eenzaamheid   
o Mantelzorgers 
o Ouderenbeleid  

De keuze van de speerpunten sluit aan bij de speerpunten die de gemeente Bloemendaal in het 
beleidsplan heeft verwoord. 
2. De adviesraad wil zich met betrekking tot de gekozen speerpunten proactiever gaan opstellen, 
concreet gaan communiceren met de burger om zodoende ook signalen vanuit de burger te krijgen 
waar behoefte aan is, waar er gaten vallen in het sociaal weefsel van Bloemendaal. 
3. De bevindingen op basis van de signalen bespreken met de wethouder teneinde eventuele gaten 
zo snel mogelijk te repareren. Wederzijdse informatie uitwisseling acht de adviesraad noodzakelijk 
om een goede uitvoering van het beleid te realiseren. 
De adviesraad ziet b.v. dat het jaarverslag Sociaal Domein 2019 geen verbinding laat zien tussen 
gekozen beleid en uitvoering waardoor onduidelijk blijft wat er is bereikt. De adviesraad constateert 
dat veel ambtelijke tijd wordt besteed aan het verschaffen van door raadsleden verzochte veelal 
technische informatie waardoor er te weinig tijd overblijft om de uitvoering van het beleid inhoudelijk 
te toetsen. 
  
Het jaarplan wordt aangevuld met de samengevatte opmerkingen die in de discussie naar voren zijn 
gekomen. Met dit jaarplan en de aangegeven speerpunten zijn richtinggevend voor de Wmo-raad.  
De adviesraad zal zich hierbij laten trainen/bijscholen om zo haar werk zo efficiënt en doelmatig 
mogelijk uit te voeren. (Anne neemt contact p met trainer om mogelijkheden in kaart te brengen) 

 
5. Communicatie en PR van onze raad  
Suggesties voor meer bekendheid: welke speerpunten hebben we? Welke onderwerpen spelen bij 
de burger? In het Bloemendaals nieuwsblad krant de gemeentelijke pagina hiervoor benutten.  OP 
de site van de gemeente Bloemendaal de info over de Wmo-raad aanpassen: inhoudelijk en 
wervender. Meer over inhoud, voorbeelden geven. Meer interactie uitlokken! Tips, ervaringen? 
Monique doet voorzet. 
Overleg met Renske Feikema oppakken en ook afstemmen met Petra van der Horst van de Koepel 
als beoogde trainer voor onze training. (Anne) 
Vacature Wmo-raadslid is nog open. Door corona ook nog geen foto van de huidige raad. 
 
6. Ter kennisname: Ongevraagd advies bij het jaarverslag Sociaal domein 2019 ‘Samen 
zorgdragen’ 
 
7. Boekenroodeweg 41 voorgenomen wijzigen bestemming Boekenroodeweg 37 en 39. 

Voor 15  mei staat ons ongevraagd advies over dit onderwerp (opnieuw) op de agenda van de Cie 

Samenleving. Tenminste, wanneer het onderwerp ‘huisvesting statushouders’ niet alle tijd 

opsoupeert.    

De Wmo-raad spreekt haar grote zorg uit over het feit dat op het terrein (bij nr 41) met de 

bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ zonder een daarvoor vereiste procedure bestemming 

technisch van kleur verschiet omdat er toestemming is gegeven om 16 luxe woningen te bouwen 

zonder dat er is geborgd dat deze zijn bestemd voor mensen met een zodanige zorgbehoefte dat 

deze binnen de bestemming passen. Bij de nrs 37 en 39 betreft het vml. dienstwoningen bij de 

bestemming ‘maatschappelijke doeleinden’ die in de nieuwe bestemming ook als luxe privé 

woningen worden gekwalificeerd. Voor laatstgenoemde ontwikkeling is overigens wel een 

toekomstige procedurele inbedding voorzien. 
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Op deze manier wordt er een substantiële oppervlakte onttrokken aan de bestemming 

‘maatschappelijke doeleinden’ zonder dat daarvoor elders in de gemeente compensatie wordt 

geboden. Daarmee worden de echte maatschappelijke problemen – bijvoorbeeld betaalbare 

zorgappartementen voor ouderen en/of specifieke doelgroepen – zeker niet opgelost. 

Alle bij agendapunt 4 genoemde speerpunten worden daarbij geraakt. We gaan dit inbrengen bij een 

gesprek met de wethouder.  

8. Diversen 

• Zijn er nog opmerkingen n.a.v. de stukken voor de ALV van de Koepel van adviesraden? 

Nee, geen opmerkingen. Anne zal berichten dat de Wmo-raad van Bloemendaal akkoord is 

met de voorstellen. 

• Voor onze training overleggen met Petra van der Horst van de Koepel (Anne) 

• De vragenlijst van Hogeschool Inholland over het sociaal domein is bedoeld voor 

professionals; wij zullen niet reageren. 

• Schema veiligheidsregio Zuid Kennemerland inzake afschaling corona-maatregelen is door 

iedereen ontvangen. 

 
9. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit onder dank de vergadering. 

 
 
 
 
 
 

  

Secretariaat Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 

Telefoon   06 24677433 

Email   wmoraadbloemendaal@ziggo.nl 


