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1. Inleiding
Bij invoering van de huidige Wmo heeft de gemeente Katwijk – zoals bijna alle
gemeenten – in 2007 een Wmo Adviesraad ingesteld, op basis van de wettelijke
verplichting om advies te vragen “aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van
representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning”.
In de nieuwe Wmo 2015 is deze verplichting vervallen, maar in plaats daarvan
moet de gemeente inwoners (met name cliënten of hun vertegenwoordigers)
betrekken bij de uitvoering van deze wet en in staat stellen om gevraagd en
ongevraagd advies te geven. Dit moet de gemeente regelen in een nieuwe
verordening.
De gemeente Katwijk wil de structuur van een adviesraad als het adviesorgaan
van het College van B&W graag behouden, en op die manier de burgers en met
name de cliënten en gebruikers blijven betrekken bij het opstellen, uitvoeren en
evalueren van het sociale beleid. Dit staat ook verwoord in artikel 19 van de op
30 oktober 2014 vastgestelde Wmo-verordening.
Daarnaast heeft de wethouder de wens geuit dat er bij voorkeur één adviesorgaan komt voor het hele sociale domein. Aan de huidige Wmo-adviesraad is
gevraagd om een voorstel voor de vorming van een brede adviesraad uit te
werken, met een samenwerkingsstructuur met de lokale en regionale belangengroepen en cliëntenraden. De Wmo-adviesraad ziet zelf ook de voordelen van het
aangaan van een dergelijke samenwerking, namelijk om zodoende de kwaliteit
van de advisering te verhogen en het draagvlak van de adviezen te vergroten.
De Wmo-adviesraad wil graag bij specifieke thema’s een beroep doen op de
expertise en ervaringsdeskundigheid van relevante cliënten(belangen)groepen en
hen op structurele wijze inschakelen. Deze notitie schetst op hoofdlijnen het
voorstel van de Wmo-adviesraad voor de inrichting van de adviesraad voor het
sociaal-maatschappelijk domein.
Momenteel zijn er binnen Katwijk nog drie andere adviesorganen actief, namelijk
het Cliëntenpanel Sociale zaken StaandeBij, de Seniorenadviesraad en het
Platform Gehandicaptenbeleid.

2. Doelstelling en vraagstelling
Het doel van de uitgevoerde verkenning is een uitgewerkt voorstel voor de
ontwikkeling tot een brede adviesraad ten aanzien van het hele sociaalmaatschappelijk domein voor de gemeente Katwijk, met randvoorwaarden en
fasering.
De vraagstelling voor onze verkenning was:
Hoe kan lokale medezeggenschap goed aansluiten bij onderling samenhangend
gemeentelijk beleid? Oftewel: hoe kan integrale medezeggenschap lokaal vorm
krijgen, d.w.z. de gekoppelde medezeggenschap over de Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet?
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Daarom zijn er in de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd met
diverse lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en
belangengroepen. Hierna wordt voor deze verschillende groeperingen de
verzamelterm cliënten(belangen)groepen gebruikt. Doel van deze gesprekken
was: verkenning van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor samenwerking,
met als doel het gezamenlijk uitbrengen van breed gedragen adviezen aan de
gemeente (college van B&W).
Deze gesprekken zijn georganiseerd en geleid door Zorgbelang Zuid-Holland als
onafhankelijke partij. In deze gesprekken is getoetst of het voorstel van de
Wmo-adviesraad bij de cliënten(belangen)groepen op draagvlak kan rekenen.
Alle benaderde cliënten(belangen)groepen hebben aangegeven in principe bereid
te zijn tot samenwerking (zie bijlage 1 voor een overzicht). Hun wensen en
suggesties zijn verwerkt in dit stuk.

3. Voorstel voor reikwijdte nieuwe adviesraad
Het sociaal-maatschappelijke domein of kortgezegd het sociale domein omvat
alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op
ondersteuning en begeleiding, jeugdhulp, welzijn, arbeid, onderwijs,
gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding. Het sociale domein gaat dus over
mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de
samenleving. Ons voorstel is om de reikwijdte van de nieuwe adviesraad te
beperken tot de terreinen van de 3 decentralisaties, namelijk 1. de
ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende kwetsbare burgers (van
AWBZ naar Wmo), 2. jeugdhulp (Jeugdwet) en 3. werk & inkomen
(Participatiewet).
Voorstel voor
deelgebieden adviesraad
sociaal domein

Beleidsthema’s per deelgebied

Ondersteuning en welzijn
en informele zorg (Wmo
2015)

Huishoudelijke hulp, begeleiding en ondersteuning,
dagbesteding, welzijnswerk, sociale wijkteams, kortdurend
verblijf en respijtzorg, hulpmiddelen, wonen in een geschikt
huis, woningaanpassingen, verplaatsen in en om de woning,
aangepast vervoer, beschermd wonen voor mensen met
chronische psychische problemen (en persoonlijke
verzorging voor PG-cliënten), ondersteuning bij participatie,
bestrijding huiselijk geweld
ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligersbeleid
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Jeugdhulp

Participatiewet
Passend onderwijs

Opvoedondersteuning, specialistische begeleiding en
persoonlijke verzorging van jeugd met een lichamelijke of
verstandelijke beperking 1 (al of niet met bijkomende
gedragsproblematiek), vervoer, (al of niet gesloten) jeugd
GGZ, kortdurend verblijf, ggz in het kader van het
jeugdstrafrecht (forensische zorg) en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering
Ondersteuning bij participatie, toeleiding naar regulier of
beschut werk, WSW-voorziening, schuldhulpverlening,
inkomensondersteuning
Leerlingenvervoer

Ons advies aan de gemeente is om de reikwijdte van de nieuwe adviesraad als
een groeimodel te benaderen. Voor de duur van het eerste jaar van de nieuwe
raad (2015) wil de Wmo-adviesraad de huidige samenwerking met het
Cliëntenpanel Sociale zaken Katwijk StaandeBij, de Seniorenadviesraad en het
Platform Gehandicaptenbeleid op relevante, gezamenlijke thema’s graag
behouden en versterken. Op basis van die intensievere samenwerking kan dan
geleidelijk bekeken worden of en hoe een integratie van de verschillende
adviesraden mogelijk is. Het eindresultaat zou volgens de Wmo-adviesraad een
geïntegreerde adviesraad moeten worden. De andere adviesraden vaardigen een
lid af naar de adviesraad Sociaal domein, maar blijven daarnaast zelf actief als
belangengroepering voor de eigen achterban.
4. Positie, missie en functies van de nieuwe adviesraad
Wij zien als doel voor de nieuwe adviesraad sociaal domein om vanuit een
generalistisch perspectief de gemeente Katwijk (College van B&W) formeel te
adviseren vanuit kennis en ervaring en met het belang van alle burgers en
doelgroepen voor ogen. Als zodanig willen we ons opstellen als de
vertegenwoordiger van de belangen van alle doelgroepen/alle burgers.
Wij zien drie functies van de nieuwe adviesraad sociaal domein:
(1) vormgeven van lokale medezeggenschap op het sociaal domein,
(2) gevraagd adviseren aan de gemeente Katwijk en
(3) ongevraagd adviseren op basis van de signalering vanuit de
achterbannen (en daarmee collectieve belangenbehartiging).
Van belang is daarbij de verschillen in taak, rol en verantwoordelijkheid van de
adviesraad sociaal domein ten opzichte van de cliënten(belangen)groepen te
onderscheiden:
• De brede adviesraad moet zoveel mogelijk tot één – door de achterbannen
gedragen - advies zien te komen, waarbij het gezamenlijke belang van alle
ingezetenen en doelgroepen leidend is; een cliëntenraad of belangengroep
kan en moet vaak voor de belangen van één doelgroep opkomen.

1

Met uitzondering van verblijfszorg voor jeugdigen die in verband met hun ernstige
verstandelijke beperking en eventuele gedragsproblemen levenslang en levensbreed zorg
nodig hebben: ZZP vg 4 t/m 8 en SGLVG.
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•
•

Cliëntenraden richten zich primair op het beleid van de eigen instelling en
adviseren het bestuur van de eigen instelling en daarnaast op de
beleidsbepalende thema’s op het eigen deelterrein.
Patiëntenverenigingen zetten zich in voor de belangenbehartiging van,
voorlichting aan en ondersteuning van hun patiëntengroep en diens
familie.

De Wmo-adviesraad heeft verschillende modellen voor lokale burger- en
cliëntenparticipatie 2 bestudeerd en wil graag een combinatie voorstellen tussen:
- Model 1: Meer representatief meedenken, dat wil zeggen: de
belangengroepen via een vertegenwoordiging laten meedenken
en
- Model 2: Meer vertrouwen op experts, en dus experts permanent
inschakelen.
De combinatie van deze twee modellen betekent vanuit een proactieve houding:
• gevraagd en ongevraagd formeel adviseren
• met draagvlak van de betrokken belangengroepen
• belangen en doelgroepen overstijgend
• gebruik makend van ervaringsdeskundigheid en beleidsdeskundigheid
• verbindend op het thema dat aan de orde is.
Wij pleiten voor behoud van het participatiemodel. Dat wil zeggen het al in een
vroeg stadium van de beleidsontwikkeling meedenken, voordat het beleidsstuk is
afgerond en ter advisering aan de adviesraad wordt voorgelegd. Dit sluit naar
onze mening aan bij de keuze die hierover is gemaakt in het Collegeakkoord. Wel
achten we het van belang dat hierover zorgvuldige procesafspraken worden
gemaakt en ook verankerd in een nieuw convenant.
Vanzelfsprekend zien we voor de nieuwe adviesraad ook een taak weggelegd bij
het bewaken van de uitvoeringspraktijk volgend op vastgestelde verordeningen
en beleidsregels en het signaleren van mogelijke knelpunten in de praktijk.
Mogelijke formulering van een dergelijke clausule in het nieuwe convenant:
Het College van B&W betrekt de adviesraad in een zo vroeg mogelijk stadium bij
de ontwikkeling en totstandkoming van beleid en regelingen op de omschreven
beleidsterreinen en/of: vraagt de adviesraad op een zodanig tijdstip om advies
dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
Om lokale medezeggenschap goed vorm te kunnen geven is periodiek contact
met de achterban nodig. Daarvoor kan gedacht worden aan aanvullende
werkwijzen zoals een burgerraadpleging, het opzetten van een burgerpanel en/of
het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties als kerken en
woningcorporaties.
Tenslotte vinden we het van belang om in het kader van (sub)regionale
beleidsontwikkeling ook contacten te onderhouden met adviesraden in ons
omliggende gemeenten en binnen de regio en ook daar onze inbreng te leveren.
2

Bron: ‘Modellen voor lokale participatie. Een zoektocht naar toekomst-bestendige, lokale burger- en
cliëntenparticipatie’ van de Koepel Wmo-raden, Movisie en Zorgbelang Noord-Holland (maart 2013).
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5. Samenstelling adviesraad
Het voorstel voor de samenstelling van de nieuwe adviesraad is als volgt.
Zij bestaat uit:
• een kerngroep (bestaande uit 3 a 4 experts op de 3 decentralisaties) en
• overige leden (ervaringsdeskundigen) die de diverse deelgebieden
vertegenwoordigen.
De leden van het kernteam binnen de adviesraad dienen te beschikken over
inhoudelijke kennis van een van de 3 domeinen Wmo 2015, jeugd,
Participatiewet en een overstijgende blik om in de adviezen de integraliteit en
samenhang tussen de drie domeinen te bewaken. Ook hebben zij het vermogen
om de impact van het gemeentelijk beleid op de praktijk van de zorg en
dienstverlening voor de burgers in te schatten.
Voor de overige leden van de raad is beleidsdeskundigheid in combinatie met een
representatieve samenstelling over de verschillende deeldomeinen van belang.
Benodigde kwaliteiten / competenties voor invulling van de brede adviesraad
zijn:
• Leden van de brede adviesraad hebben inzicht in de actualiteit, zowel politiek
als inhoudelijk.
• Zij beschikken over vaardigheden op het terrein van gespreksvoering,
overtuigen, onderhandelen, inlevingsvermogen in de gevolgen van het
gemeentelijk beleid voor individuele burgers
• Zij zijn ervaringsdeskundigen uit de verschillende doelgroepen die specifieke
problematiek kunnen vertalen naar beleidsvoorstellen in een breder kader.
Van alle leden van de adviesraad wordt verwacht dat zij doelgroepoverstijgend
kunnen bijdragen aan een advies. Dat betekent ook dat de vertegenwoordigers
van doelgroepen (portefeuillehouders) het vermogen en de motivatie moeten
hebben de gemaakte keuze in het advies aan hun achterban uit te leggen. Dit
geldt overigens ook voor de andere leden van de tijdelijke werkgroepen.
Ons advies is om de samenstelling van de huidige Wmo-adviesraad voorlopig in
stand te houden (behalve het voorzitterschap), en op zoek te gaan naar meer
experts voor het kernteam en naar een of meer leden als vertegenwoordigers
van het brede aandachtsgebied jeugdhulp. Ook zal er een nieuwe portefeuille
‘geschikt wonen’ worden toebedeeld binnen de adviesraad.
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgehad met een kandidaat voor het
voorzitterschap van de Wmo-adviesraad. Het voornemen is om deze kandidaat
per 1 januari 2015 als onafhankelijk voorzitter te belasten met het technisch
voorzitterschap van de Wmo-adviesraad.
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6. Samenwerkingsstructuur
De Wmo-adviesraad stelt voor om themagericht een nauwe samenwerking aan te
gaan met de cliënten(belangen)groepen. Zie bijlage 2 voor structuur met schillen
rond de adviesraad. Wanneer een onderwerp / beleidsthema aan de orde komt
waarbij medezeggenschap van één of meer van de cliënten(belangen)groepen
geboden is, nodigt de Wmo-adviesraad vertegenwoordigers van de betrokken
groepering uit voor deelname aan de advisering.
Daarvoor worden themagerichte, tijdelijke werkgroepen in het leven geroepen,
onder leiding van een lid van de adviesraad. In zo’n tijdelijke werkgroep kunnen
de leden van betrokken cliënten(belangen)groepen volwaardig deelnemen. De
opdracht van een werkgroep is een pré-advies op te stellen. Desgewenst kunnen
andere cliëntengroepen ook input leveren, in de vorm van ervaren knelpunten of
aandachtspunten. Het is van belang dat de werkgroep bij het voorbereiden van
het advies over een bepaald onderwerp breder denkt en de verbinding met
andere thema’s in de gaten houdt.
Het kan zinvol zijn dat een bepaalde werkgroep langer voorbereidend bezig is
met een bepaald onderwerp – pro-actief, om een eigen standpunt of een
ongevraagd advies voor te bereiden. Mogelijk zijn er ook onderwerpen die langer
durende werkgroepen rechtvaardigen. Welke onderwerpen dit zijn, moet nog
bepaald worden.
Er wordt gestreefd naar een advies dat gedeeld wordt door alle werkgroepleden.
In uitzonderingsgevallen kan het desondanks voorkomen dat de advisering van
de adviesraad sociaal domein de belangenbehartiging van cliënten naar de
mening van een bepaalde cliëntengroep te kort doet. In dat geval kan de
adviesraad een paragraaf met een minderheidsstandpunt opnemen in het advies.
Mocht een cliëntengroep zich hierin opnieuw niet kunnen vinden, dan staat het
hen nog altijd vrij om zich met een eigen advies tot B&W en/of de gemeenteraad
te wenden.
Het pré-advies van de werkgroep wordt vervolgens door de adviesraad omgezet
in een definitief advies aan het college.

7. Uitgangspunten voor samenwerking met de achterbannen
•
•
•
•

Het model is dynamisch van opzet, vorm en samenstelling en kan zonodig
bijgesteld worden.
Er is sprake van ‘halen en brengen in de samenwerking’, weliswaar vanuit
verschillende rollen, maar wel vanuit een gelijkwaardige positie.
Inbreng van kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen.
Incidenteel vindt overleg en afstemming plaats met de wijkraden op thema’s
die leefbaarheid raken.
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8. Randvoorwaarden voor nieuwe adviesstructuur
De Wmo-adviesraad heeft op basis van de verkennende gesprekken met de
achterbannen de volgende randvoorwaarden geformuleerd om de nieuwe
adviesstructuur goed te laten functioneren.
a. Commitment gemeente
Alle benaderde cliënten(belangen)groepen hebben de bereidheid uitgesproken
om op de voorgestelde manier een samenwerking aan te gaan met de Wmoadviesraad. Daarbij vinden zij het van groot belang en eigenlijk een
noodzakelijke voorwaarde dat de gemeente Katwijk zich committeert aan de
nieuwe adviesstructuur en zodoende zich vastlegt om de toekomstige
gezamenlijke adviezen serieus te nemen en ze (zo mogelijk) ook overnemen.
Daarom zou het wenselijk zijn dat in het nieuwe convenant een clausule wordt
opgenomen rond de zogeheten “motiveringsplicht”. Dat wil zeggen dat als het
college een bepaald advies niet overneemt, zij dient aan te geven met motivatie
waarom niet.
Mogelijke formulering van een dergelijke clausule in het nieuwe convenant:
Motiveringsplicht van afwijking van het advies
Indien het College van B&W in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het
uitgebrachte advies van de Wmo-adviesraad, meldt het College dit , met redenen
omkleed, aan de Wmo-adviesraad en meldt dit ook bij het voorstel aan de
gemeenteraad. Daarbij wordt aangegeven op welke gronden van het advies is
afgeweken.
In geval van een ongevraagd advies door de adviesraad, is het van belang dat
het College binnen een bepaalde termijn een inhoudelijke reactie geeft. Want
ongevraagde adviezen betreffen vaak een acuut probleem, dan wel houden een
belangrijke visie in.
Voorstel clausule in convenant
In geval van ongevraagde adviezen van de adviesraad is het College van B &
W verplicht om binnen 6 weken een inhoudelijke reactie te geven op het
ingediende advies.
b. Langere termijn van advisering
In de voorgestelde adviesstructuur vraagt het tijd om een tijdelijke werkgroep bij
elkaar te roepen, een goed beargumenteerd pré-advies op te stellen en dat
vervolgens in een vergadering van de adviesraad vast te stellen. Voor het goed
functioneren van de nieuwe adviesstructuur adviseren wij om in het algemeen te
kiezen voor een (maximale) adviestermijn van 6 weken.
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Voorstel clausule in convenant
De adviesraad brengt zijn advies uit binnen zes weken na schriftelijk verzoek
van het college. Als de adviesraad voor het uitbrengen van een advies meer
tijd nodig heeft, stelt het college in overleg met de adviesraad een afwijkende
termijn vast (of omgekeerd, in bijzondere gevallen is ook een kortere adviestermijn dan zes weken mogelijk).
c. Vooraankondiging adviesaanvragen
Om als adviesraad zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan met een
adviesaanvraag, zou het wenselijk zijn als de gemeente door middel van een
periodieke planning (per kwartaal of half jaar) aangeeft wanneer welke
adviesaanvraag komt. Op basis daarvan kan een werkgroep al eerder aan het
werk gaan, om zich in te lezen op het onderwerp. Dit levert tijdwinst op,
waardoor de maximale adviestermijn mogelijk niet geheel benut hoeft te worden.
d. Communicatie door adviesraad met achterbannen
Een goede informatievoorziening aan en bilaterale communicatie met de
achterbannen is van groot belang om de medewerking van de
cliëntenbelangengroepen te verkrijgen en te behouden.
Daarvoor heeft de Wmo-adviesraad de volgende werkwijze voor ogen:
• Een vaste contactpersoon binnen de adviesraad voor elke
cliënten(belangen)groep, op basis van de portefeuilleverdeling per
doelgroep binnen de adviesraad.
• Aankondiging aan alle aangesloten cliënten(belangen)groepen van de
werkgroepen die van start gaan, met daarbij de uitnodiging aan alle
aangesloten groepen om desgewenst input te leveren.
• Een besloten gedeelte op de website van de adviesraad waar voor de
cliëntenbelangengroepen actuele informatie is te vinden en waar zij
afstemming kunnen zoeken met de adviesraad en onderling.
• Een digitale nieuwsbrief voor de achterbannen (afhankelijk van de
beschikbaarheid van voldoende secretariële ondersteuning)
• Zo nodig inzet van focusgroepen onder achterbannen om op een snelle
manier (onder deskundige leiding) meningen en knelpunten te
verzamelen.
• In de eerste twee jaar van de nieuwe adviesraad twee keer per jaar
een plenaire bijeenkomst te organiseren met alle aangesloten
cliënten(belangen)groepen. Doelen daarvan zijn: gezamenlijk leren en
verbeteren wat betreft de samenwerking, ervaringen uitwisselen,
kennis delen en belangrijke knelpunten benoemen.
e. Externe communicatie en publiciteit
Openbaarheid van vergaderingen en stukken
Ons advies is om de huidige werkwijze te continueren. De vergaderingen van de
nieuwe adviesraad zijn openbaar. Ook zijn de adviesaanvragen openbaar (voor
de aangesloten cliënten(belangen)groepen), tenzij door het College van B&W
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expliciet is benoemd dat ze vertrouwelijk zijn. De vergaderingen van de
werkgroepen zijn niet openbaar.
De adviesraad publiceert de uitgebrachte adviezen op de eigen website, nadat
het college van B&W zijn reactie heeft gegeven. De adviesaanvragen worden niet
gepubliceerd. Het voornemen is om in de toekomst ook de beantwoording door
B&W op de website openbaar te maken.
Bij het uitbrengen van ongevraagd advies stelt de adviesraad het College eerst in
de gelegenheid het ongevraagde advies en de beantwoording daarvan
tegelijkertijd aan de gemeenteraad toe te zenden, alvorens de adviesraad ermee
naar buiten treedt.
Spelregels in het contact zoeken met de media
Het kan gebeuren dat de mening van een bepaalde belangengroep die deelneemt
aan een tijdelijke werkgroep, uiteindelijk niet wordt meegenomen in het
definitieve advies. In dat geval staat het die groep vrij om de teleurstelling
desgewenst om te zetten in actie/ publiciteit en te proberen het doel te bereiken
buiten de Adviesraad om. Ditzelfde kan ook gebeuren in de situatie waarin de
adviesraad een voor de belangengroep welgevallig advies heeft uitgebracht maar
het college van B&W het advies niet overneemt. Volgens de Wmo-adviesraad
dient als spelregel met de aangesloten belangengroepen afgesproken te worden
dat een groepering geen actie onderneemt zolang de adviesraad werkt aan een
advies of het college van B&W zich nog niet heeft uitgesproken over het advies
van de adviesraad.
9. Het vervolgtraject
•
•
•
•

•
•

Dit voorstel wordt aangeboden aan het College van B&W, met een voorstel
voor een nieuw convenant.
Na besluitvorming zal het college van B&W het voorstel en het concept
convenant doorleiden naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Zodra de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen, zal de
adviesraad sociaal domein vanuit de huidige samenstelling beginnen aan
haar adviestaak.
Een volgende stap is dan het opstellen van profielen voor de leden van het
kernteam en de overige leden van de adviesraad, waarin de gewenste
competenties (kennis en vaardigheden) voor de langere termijn zijn
weergegeven.
Bepalen van prioriteiten (en mogelijke thematische werkgroepen)
Werving van nieuwe leden van de raad en daarbinnen van het kernteam,
beide op basis van profielen.
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10.

Tot slot

Wij zien de nieuwe structuur als een groeimodel. Door te leren en verbeteren zal
de nieuwe adviesstructuur langzamerhand een meer definitieve vorm en een
goede inhoud kunnen krijgen. Het lijkt ons daarom zinvol om in het eerste jaar
de nieuwe wijze van samenwerking minimaal 2 keer te evalueren, zowel met de
aangesloten cliënten(belangen)groepen als met de wethouder en de (nog aan te
wijzen) contactambtenaar voor de adviesraad. Binnen de adviesraad willen we de
voorzitter verantwoordelijk maken om het groeiproces goed te volgen en dit
regelmatig te agenderen binnen de adviesraad, in combinatie met de periodieke
bespreking van het eigen functioneren van de geïntegreerde adviesraad. De
secretaris zal dit inplannen in het vergaderschema.
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Bijlage 1: Overzicht van alle cliënten(belangen)groepen die in principe
bereid zijn tot samenwerking met de Wmo-adviesraad c.q. met de
nieuwe adviesraad
Doelgroepen
A. Ouderen (al of
niet kwetsbaar,
met
lichamelijke of
psychogeriatrische
problemen)
en hun
mantelzorgers
B. Lichamelijk
gehandicapten
en chronisch
zieken

Cliëntenraad/cliëntenbelangenorganisaties
de Senioren Adviesraad Katwijk
de centrale cliëntenraad van DSV| Verzorgd Leven
de cliëntenraad van de thuiszorg van Marente
de cliëntenraad van Overduin (Topaz)
Lokale of Centrale Cliëntenraad van Het Raamwerk
(nog te bepalen)
Bestuur van Platform Gehandicaptenbeleid KRV
Regiogroep Leiden e.o. Oogvereniging
Bestuur van Vereniging HCHWA-D (Katwijkse ziekte)
Patiëntenvereniging van het Longfonds, rayon MiddenHolland
Landelijke Cliëntenraad van thuiszorgorganisaties
Curadomi en Agathos/ Lelie Zorggroep
Reumavereniging, afdeling Katwijk

C. Mensen met
een
verstandelijke
beperking
en hun
mantelzorgers

de Centrale Cliëntenraad van Het Raamwerk (zie
onder 2)

D. Mensen met
psychiatrische
problemen
en/of
verslavingsproblematiek
E. Mantelzorgers

Regionale Cliëntenraad GGZ Duin- en Bollenstreek

Lokale Cliëntenraad van Philadelphia
Cliëntenraad van Het Lichtpunt

Regionale Cliëntenraad van De Brug Midden Nederland

Regionaal Platform Belangenbehartiging
Mantelzorgers / Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
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(Zie ook A)
F. Bijstandsgerechtigden

Cliëntenpanel Sociale zaken Katwijk StaandeBij

G. Huurders

Bestuur van Stichting Huurdersbelangen
Duinstreek

H. PGB-ervaringsdeskundigen

Twee moeders die PGB-houder zijn voor hun kinderen
rond Wmo en/of Jeugdhulp

I. Provinciaal
Cliëntenplatform
Jeugdhulp ZuidHolland

In principe bereid om op afroep input te leveren, maar
mogelijkheden hiertoe zijn afhankelijk van regionale
financiële ondersteuning. Alternatief is advisering
tegen uurtarief.

de

Overige, al lopende contacten
J. Wijkraden
Katwijk aan de Rijn,
Katwijk aan Zee,
Katwijk Noord,
Valkenburg

Lopende afspraak:
Met enige regelmaat overleg en afstemming
met de wijkraden op thema’s die leefbaarheid
raken

K. Diaconaal Platform
Katwijk

De intentie tot samenwerking is inmiddels
uitgesproken.
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Bijlage 2: Schema van nieuwe samenwerkingsstructuur
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