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Aanwezig 10 leden van de Wmo-raad en 7 personen (inclusief leden cliëntenplatform) op de 

publieke tribune. 

Deze vergadering stond grotendeels in het teken van het evaluatierapport sociaal domein. 

Aan de Wmo-raad en het cliëntenplatform is gevraagd hierover advies te geven. Zij zullen  

dit advies gezamenlijk uitbrengen.  

Vanuit de gemeente waren twee ambtenaren  aanwezig om vragen van de raad en het 

platform te beantwoorden.  

Voor ons lag (veelal digitaal) een lijvig boekwerk  met als titel ‘Evaluatie van de 

ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein’  

Op verzoek van de voorzitter wordt door de gemeente een toelichting op het rapport 

gegeven. 

Punten van kritiek van de zijde van de Wmo-raad zijn met name dat het rapport niet helder 

en duidelijk is, er wordt veel gesproken dat er de laatste jaren ontzettend hard gewerkt is en 

heel veel gedaan is, alleen werd niet duidelijk wat dan precies.  

Ook mist de Wmo-raad concrete punten die vanaf 2015 in een ruim aantal adviezen aan de 

gemeente verstrekt zijn. Ze zijn in het evaluatierapport niet verwerkt en worden ook niet of 

nauwelijks benoemd. 

Waarom is dit stuk zo vaag beschreven (ambtelijk?)  

Dhr Jansen (gemeente) merkt op dat dit misschien veroorzaakt werd doordat het door 

zoveel verschillende personen is geschreven. 

Door het veelomvattende en dus ook vage inhoud van het stuk concludeerde de raad en de 

vertegenwoordigers van het platform dat het bijkans onmogelijk is om voor de deadline (11 

januari) een constructief advies over het evaluatierapport uit te brengen.    

Besloten werd bovenstaande conclusie gemotiveerd, samen met diverse punten van 

(opbouwende) kritiek aan de gemeenteraad en diverse raadsfracties voor te leggen. 

In het vervolg hierop gaat een per heden samengestelde werkgroep de totale evaluatie 



uitdiepen en voorzien van commentaar en advies voorleggen aan B&W en raadsfracties voor 

het nieuwe coalitieakkoord.  

Wij hopen op deze manier alsnog een positieve bijdrage te kunnen leveren aan deze toch 

uitermate belangrijke materie. 

Volgend agendapunt was het fenomeen ‘Buurt aan Zet’ 

Hiervoor was Yvonne Posthuma (Stichting de Welle) 

uitgenodigd.  

Zij heeft diverse promotieartikelen voor de 

aanwezigen meegebracht en doet ons verslag wat 

Buurt aan Zet inhoudt en reeds doet, maar ook wat 

er in de toekomst nog meer moet gebeuren.  

Even een klein detail: eerder spraken we van VIA 

teams maar dat moet nu zijn Netwerk BaZ.  

De basis is dat burgers elkaar meer ontmoeten en 

beter leren kennen, dat gebeurt nu al door diverse 

groepen die aan wijkschouwing doen en problemen 

op welk gebied dan ook signaleren, coördineren en 

met hulp van professionals trachten op te lossen.   

Doelstelling Buurt aan Zet  

In de participatiesamenleving krijgt de inwoner ruimte om zelf initiatieven en de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen om vorm te geven aan eigen woon- en leefsituatie. 

Inwoners worden hierbij ondersteund door organisaties die actief zijn op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. 

 

Vanuit de vergadering kwamen verschillende geluiden: enerzijds dat BaZ bij de burger een 

totaal onbekend item is en van de andere kant ook aanwezigen die enthousiast en vol lof 

waren over de werkwijze en resultaten die BaZ wil verwezenlijken. 

Recentelijk is er nog een pilot gestart: een straat in een woonwijk werd bezocht door enkele 

leden van het Netwerk BaZ ter plekke en de bewoner(s) aan het begin van de straat kregen 

een koffiekan met kopjes met de vraag hun buren uit te nodigen voor een kopje koffie. Om 

daarna de kan met de buren mee te geven om het ritueel te herhalen met de buren 

daarnaast. 

De bedoeling is om de kan met de kopjes over enige tijd bij de laatste bewoners in de straat 

weer op te halen.  

Ik (en meerderen met mij) zijn toch wel benieuwd naar het eindresultaat. We zullen zien.   

Als laatste toch een wel dringend verzoek van de voorzitter om voor zover mogelijk, de 

Wmo-raad bij acties en initiatieven van BAZ op een vroeger tijdstip hierover te informeren.  



 

Na dit agendapunt kon het reguliere deel van de vergadering afgehandeld worden. Er 

ontstond o.a. nog enige discussie over enkele ingekomen stukken waarna de vergadering 

werd afgesloten. Verder inhoudelijk wil ik u graag verwijzen naar de notulen die naar 

verwachting rond 22 januari gepubliceerd worden.  
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