
Jaarverslag Wmo-raad sociaal domein Bloemendaal 2020 

Wat is de adviesraad Wmo sociaal domein Bloemendaal? 

De adviesraad Wmo sociaal domein Bloemendaal is een officieel en zelfstandig 

adviesorgaan.  

Zij geeft aan het College van Burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies 

over het beleid en de uitvoering daarvan. Om een advies te kunnen geven verzamelt de 

Wmo-raad ervaringen, meningen en suggesties teneinde binnen het sociaal domein 

veranderingen en verbeteringen voor elkaar te krijgen.  

Wat is het sociaal domein? 

Welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, sport, 

jeugd, onderwijs en vervoer.  

In Bloemendaal staat in de verordening Wmo-raad Sociaal Domein Bloemendaal 2016 
letterlijk:  
De Wmo-raad heeft tot doel de mening van de doelgroepen binnen het sociaal domein te 

verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die 

betrekking hebben op het door het college of gemeenteraad voorgenomen beleid op het 

gebied van de Wmo 2015 en aanverwante onderwerpen zoals jeugd- en participatie beleid. 

Wat doet de adviesraad Wmo sociaal domein Bloemendaal? 

Bij onze adviezen gaan we uit van de belevingswereld en het perspectief van de inwoners 

van Bloemendaal. Contact met inwoners en organisaties die actief zijn binnen het sociaal 

domein zijn van groot belang. Om tijdig de juiste signalen op te vangen en de adviesfunctie 

te versterken hebben we in 2020 – door de covid-19 pandemie - de volgende acties 

ondernomen: 

 contacten onderhouden met dorps coördinatoren, Welzijn Bloemendaal, partijen uit 

eigen netwerken, zoals kerken, ouderbonden, individuele burgers, buurten, scholen, 

sportclubs, etc.)  

 De Wmo-raad vergadert – met uitzondering van juli en augustus - maandelijks op het 

gemeentehuis in Overveen. De vergaderingen zijn openbaar en inwoners hebben – 

na aanmelding vooraf - de mogelijkheid om in te spreken. De vergaderdata, agenda’s 
en verslagen zijn te vinden op de website van de gemeente Bloemendaal. Door de 

corona-crisis zijn er in 2020 geen tien vergaderingen gehouden maar negen, waarvan  

vier digitaal en een telefonisch. De digitaal en telefonisch gehouden vergaderingen 

waren niet toegankelijk voor derden. 

 Oproepen gedaan in het Bloemendaals Nieuwsblad om zich met suggesties en/of 

knelpunten te melden. Ook is een oproep geplaatst om met ons van gedachten te 

wisselen over de thema’s ‘ouder worden in Bloemendaal’, ‘tegengaan  vereenzaming’ 
en ‘mantelzorg’. Deze oproepen zijn mede ondersteund door Welzijn Bloemendaal en 

Tandem, kenden een goede respons en leverden ons zeer bruikbare informatie op.  

 Met diverse ambtelijke vertegenwoordigers gesproken over: 

o Verbeteren communicatie over sociaal domein in brede zin 

o Een andere (betere) organisatie van het Wmo-loket 

Helaas konden we in 2020 niet onze jaarlijkse ‘roadtour’ houden: een dag lang op bezoek bij 
diverse organisaties en instellingen op het gebied van het sociaal domein in onze gemeente. 

Dat waren vrijwel altijd bezoeken waar zowel de Wmo-raad als de bezochte organisaties 

wijzer van werden en die soms tot interessante kruisbestuivingen leidden. Ook de geplande 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0035362


excursie naar Paswerk, samen met de Klankbordgroep Wmo Heemstede, moest worden 

gecancelled. 

Belangrijke thema’s in 2020: 

o Ouderenbeleid 

o Tegengaan van eenzaamheid 

o Mantelzorg 

Om deze onderwerpen grondig onder de loep te nemen hebben we gesprekken gevoerd met 

diverse bewoners en partijen (o.a. Tandem, Welzijn Bloemendaal) en een training op maat 

gevolgd. Daarnaast werden door diverse leden van de Wmo-raad over verschillende thema’s 
cursussen, symposia en webinars gevolgd. De onderwerpen, die ook onderling vaak nauwe 

relaties hebben, hebben in het verslagjaar nog niet geleid tot het schrijven van een advies. 

We willen van aandacht voor beleid naar aandacht voor mensen. 

Gevraagde en ongevraagde adviezen in 2020 

In het verslagjaar hebben we zowel formele (schriftelijke) adviezen uitgebracht als informele 

(mondeling, besproken met beleidsambtenaar en/of wethouder):  

 Reactie op ‘Samen Zorgdragen’ (concept) jaarverslag 2019 Sociaal domein 
gemeente Bloemendaal De adviesraad ziet 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. 

 advies loketten Wmo en hervatten huisbezoeken in coronatijd 

 Herinrichting Wmo-loket 

 advies bij concept beleidsplanschuldhulpverlening 202102024: ‘Samen tegen 
schulden’ 

 advies bij het jaarverslag van het CJG Kennemerland: verzoek in een volgend 
verslag een evenwicht na te streven tussen kwalitatieve en kwantitatieve informatie.  

 Kanttekeningen geplaatst bij voornemen om over te gaan op alleen een digitale 

afvalkalender 

In 2019 hebben we ongevraagd geadviseerd n.a.v. de ontwikkelingen bij Nieuw 

Boekenroode. In 2021 is gebleken dat de gemeente zich op het standpunt stelt dat ze niet 

anders had kunnen besluiten dan ze heeft gedaan. De gemeenteraad heeft zich niet verzet 

tegen deze zienswijze.   

Ook zijn er onderwerpen waar we niet hebben geadviseerd: 

 B & W willen graag input van de Wmo-raad n.a.v. een vraag door de Gemeenteraad 

om een notitie beperking kostenstijging Wmo. Daar zouden ook onorthodoxe 

maatregelen in moeten worden genoemd. De Wmo-raad beschouwt het niet als haar 

taak om te adviseren bij bezuinigingen, zeker niet als het om onorthodoxe 

maatregelen gaat. 

 Informatiesysteem Caren en recht op privacy (aangedragen door een Bloemendaalse 
burger): We hebben de situatie gevolgd en van gemeentezijde werd ons verzekerd 
dat alles conform de AGV liep. Daarna hebben we het onderwerp laten rusten. 
(Overigens heeft betrokkene uiteindelijk wel haar recht gehaald en gekregen door 
contact met de Autoriteit Persoonsgegevens) 



Om wrijving bij de gemeente te voorkomen is eind 2020 besloten om een schriftelijk advies 

altijd te laten voorafgaan door een informeel contact met de betreffende ambtenaar of 

wethouder. Daardoor is de verwachting dat knelpunten soepeler en sneller kunnen worden 

opgelost. 
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