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Geacht college, 

 

Na een lange periode van voorbereiding is nu de definitieve besluitvorming over de verordeningen 

Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp aan de orde, een ingewikkeld en gecompliceerd proces mede 
omdat ook een aanbestedingsprocedure onderdeel uitmaakt van dit traject. Nu al kunnen we constateren 

dat het een verstandige keuze is geweest om hierbij samen te werken binnen het samenwerkingsverband 
van 7 WestFriese gemeenten. 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft vanaf begin 2019 meerdere malen met de beleidsambtenaren van de 
gemeente Koggenland gesproken over de inhoud en voortgang. Op 28 augustus heeft een aantal leden van 

de Adviesraad Sociaal Domein van Koggenland een informatiebijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door 

de 7 West-Friese gemeenten.  

Deze bijeenkomsten waren constructief, op basis van vragen en discussie zijn er meerdere wijzigingen 

doorgevoerd in de verordeningen. Woensdag 2 oktober ontvingen wij beide verordeningen. Tijdens onze 

vergadering op 7 oktober zijn we geïnformeerd over de laatste versie van de verordening Wmo en Jeugd. 

We hebben de uiterste spoed betracht om naar u te reageren.  

Het uitgangspunt voor de inwoner van Koggenland blijft vrijwel hetzelfde; het zorgteam is verantwoordelijk 

voor de eerstelijnszorg, de verordening heeft betrekking op de tweede - en derdelijnszorg. Daarmee is niet 

gezegd dat de cliënt uit beeld verdwijnt. De gemeente blijft d.m.v. het perspectiefplan zicht houden op het 

verloop van het traject.  

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 

Inhoudelijk is de wijziging van productgericht naar resultaatgericht werken datgene wat het meest in het 
oog springt. De gemeente bepaalt voortaan het ‘wat’ en de professional bepaalt het ’hoe’ een juiste en 

vanzelfsprekende zaak. In beide verordeningen worden procedures en verantwoordelijkheden beschreven. 
De vraag of hiermee ook een van de beoogde doelen, namelijk het vermindering van de administratieve 

handelingen gehaald zal worden. De praktijk zal het leren.  

De planning is dat er over twee jaar een evaluatie plaatsvindt. Gezien het belang van een goede 
functionerende hulpverlening voor kwetsbare inwoner zetten wij vraagtekens bij de periode van twee jaar. 

De Adviesraad vindt deze periode erg lang. Ze pleiten ervoor om in het eerste jaar de uitvoering sterk te 
bewaken en daarover te rapporteren. Wordt deze evaluatie in regionaal verband uitgevoerd en ontvangt de 

Adviesraad een notitie die alleen Koggenland betreft. 

In artikel 13 van de verordening Maatschappelijk ondersteuning staat dat er een ‘toezichthouder’ wordt 
ingesteld. Deze adviseert de college’s van de Westfriese gemeenten. Wij hechten veel waarde aan 

transparantie en pleiten er voor om duidelijk te communiceren over de toezichthouder en diens rol en hun 
jaarverslag te publiceren op de website van de gemeente. 



Voor mensen die vanuit bemoeizorg hulp ontvangen kan het betalen van een eigen bijdrage een reden zijn 

om af haken. Dit zou buitengewoon jammer zijn. Het zou goed zijn als, bij uitzondering, er vrijstelling van de 

eigen bijdrage kan worden verleend. In de huidige situatie bestaat deze mogelijkheid.  

U geeft aan dat het artikel over de uitwisseling van cliëntgegevens nog uitgewerkt moet worden. Wij 

onderschrijven de noodzaak om dit goed te organiseren. Het komt de snelheid en effectiviteit van de 

hulpverlening ten goede als hulpverleners informatie kunnen en mogen uitwisselen. Alle (hulpverlening) 

organisaties beschikken al over een privacy protocol. Wij pleiten ervoor dat de gemeente hierbij sturend 
optreedt om de uitwisseling van noodzakelijke gegevens mogelijk te maken. 

Wij onderschrijven dat de inwoners van Koggenland worden betrokken bij de voorbereiding van het beleid 
rond maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Zoals beschreven in respectievelijk artikel 20 en 

hoofdstuk 7. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan. 

De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland is van mening dat de beide verordeningen gedegen en zorgvuldig 
tot stand zijn gekomen en geven een positief advies. 

Wij wensen het college succes bij de implementatie van deze verordeningen in beleid en uitvoering 

 

Hoogachtend, 

 

 

H. Blank 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Koggenland 

 

 

 

 


