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1. Inleiding  
Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Adviesraad Het Hogeland (AHH). `Het was 
weer een enerverend jaar met de nog steeds rondwarende corona, waardoor er 
behoorlijk wat beperkingen waren. Desondanks zijn we er in geslaagd om een 
adviseringsproces van kwaliteit in stand te blijven houden. De vraag werpt zich de 
laatste tijd wel meer op, in welke mate onze adviezen daadwerkelijk invloed 
hebben. 
 
Wat is het wettelijk kader: Onze rol is adviserend bij de besluitvorming over 
verordeningen en beleidsvoorstellen op het terrein van de Jeugdwet, de Wet 
maatschappelijke ondersteuning(Wmo) en de Participatiewet; adviserend over 
beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie en over het bijstellen van 
beleid. De AHH kan ook ongevraagd adviseren. 
Het is aan het college om de adviesraad advies te vragen binnen een termijn, die 
zodanig is dat de adviesraad naar behoren kan adviseren. 
Het college dient alle gegevens ter beschikking te stellen, die daar toe nodig zijn. 
Het college dient te motiveren indien van een advies – of van onderdelen daarvan – 
wordt afgeweken en dient de adviesraad hiervan op de hoogte te stellen. 
 

De AHH is van mening dat het contact en daaruit vloeiend overleg met de 
verantwoordelijke wethouders voor verbetering en intensivering vatbaar is. 
 
Vormgeving 
In 2017 zijn overleggen gestart tussen de dagelijkse besturen van de BMWE 
gemeenten die zich op onderdelen bezig hielden met de Wmo/Jeugd. Daaruit is een 
team ontstaan dat op 16 maart 2018 is geïnstalleerd door de wethouders van de    
BMWE gemeenten. Uitdrukkelijk is de Adviesraad Het Hogeland geadviseerd zich 
kritisch op te stellen zowel ten aanzien van het beleid als de uitvoering daarvan. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd geeft gemeenten op het 
terrein van zorg en welzijn de mogelijkheden om iedere burger in staat te stellen 
deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mensen  
die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven krijgen die ondersteuning van 
de gemeente. De Adviesraad Het Hogeland adviseert het college van burgemeester 
en wethouders vanuit een onafhankelijke positie, gevraagd en ongevraagd, bij de 
voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid met betrekking 
tot de Jeugd, Participatie en Wmo. 
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Met ingang van 2021 heeft de AHH ook advies uitgebracht met betrekking tot de 
uitvoering van de Participatiewet. Deze wet richt zich niet alleen op het Inkomen en 
Minimabeleid maar ook op Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. 
 
Leden van de adviesraad wonen in de gemeente Het Hogeland en zijn in staat een 
bijdrage te leveren aan de visie van de AHH op het gemeentelijk beleid ten aanzien 
van alle burgers die met de Jeugd- en Participatiewet en Wet maatschappelijke 
ondersteuning te maken hebben of krijgen. De leden hebben affiniteit en 
(professionele) ervaring met een aantal prestatievelden van de Jeugd- en 
Participatiewet en Wmo en beschikken over een relevant netwerk. Leden zijn op 
persoonlijke titel lid van de AHH en vertegenwoordigen geen belangengroep of 
professionele organisatie.  
 
In 2021 heeft de AHH een sollicitatieprocedure opgestart om het aantal leden uit te 
breiden. Wij hebben twee gemotiveerde nieuwe leden met specifieke kennis ten 
aanzien van participatie kunnen toevoegen aan onze raad. Helaas hebben wij ook 
van een zeer gewaardeerd lid afscheid moeten nemen. 
 
De AHH wil een brugfunctie vervullen in de gemeente Het Hogeland, tussen burgers 
als (potentiële) gebruikers van diensten die aangeboden worden in het kader van de 
Jeugd- en  Participatiewet en Wmo aan de ene kant en een passend gemeentelijk 
beleid aan de andere kant.  

    
 
Contact opbouwen en onderhouden met tal van personen, professionals, 
organisaties en politieke partijen in de gemeente Het Hogeland is hiervoor 
belangrijk. Goede contacten met het college, gemeenteraad en beleidsmedewerkers 
zijn van belang om de adviestaak goed uit te kunnen uitvoeren. Dat geldt uiteraard 
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ook voor de contacten met onze 'achterban’; zonder inbreng van hen geen optimaal 
advies aan het college. 
   
 
We zien onze positie als volgt:  
 

  
 
De AHH verzamelt informatie en stemt af met andere adviesorganen van de 
gemeente. Signalen vanuit de samenleving worden beleidsmatig besproken en waar 
mogelijk/nodig vertaald en/of geïntegreerd in gevraagd en ongevraagd advies.  
 
Individuele belangenbehartiging is geen taak voor de AHH. Dit neemt niet weg dat 
individuele burgers wel de weg moeten weten te vinden naar de AHH om hun 
mening en ervaringen of vragen en zorgen kenbaar te maken via haar website 
https://www.adviesraadhethogeland.nl/. De AHH benadert desbetreffende 
onderwerpen beleidsmatig, in breder perspectief dan individuele 
belangenbehartiging. Indien nodig ondersteunt de AHH klantgroepen of 
vertegenwoordigers hiervan, door middel van adviezen naar het college van B&W.  
 
 

https://www.adviesraadhethogeland.nl/
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2. Samenstelling  
Adviesraad Het Hogeland heeft ernaar gestreefd een zo breed mogelijke 
vertegenwoordiging uit de nieuwe gemeente te realiseren. 
 
Adviesraad Het Hogeland bestaat uit: 
Egbert Kruidhof, Winsum, voorzitter;  
Anne Griede, Uithuizermeeden, secretaris;    Dagelijks Bestuur 
Sietse Olinga, Winsum penningmeester.  
 
Corrie Alblas, Bedum, tot 24 september 2021; 
Martine Bolt, Leens; 
Tia Dijkman, Bedum;  
Massoud Djabani, Bedum; 
Ton Krouwel, Uithuizen, sinds 1 juni 2021;               leden 
Charlotte Lusink, Winsum;  
Dineke Mik, Wehe den Hoorn, tot 19 november;  
Hennie Valkema, Ulrum, sinds 1 juni 2021; 
Wim Verkerk, Winsum. 
 
 
Ledenvertegenwoordiging voormalige BMWE-gemeenten (= Het Hogeland) 
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3.1  Doelstellingen en werkwijze  
De veranderingen en ontwikkelingen rond de Wmo/Jeugd/Participatie vragen om 
een andere werkwijze van de AHH. In dit verslagjaar hebben de leden van de AHH 
besloten een keuze te maken uit de drie domeinen (Wmo, Jeugd, Participatie) om 
zich voor in te zetten.  
   

  D O M E I N V E R D E L I N G 

  Jeugd Wmo Participatie 

1 M. Bolt T. Dijkman M. Djabani 

2 E. Kruidhof A. Griede T. Krouwel 

3 C. Lusink D. Mik C. Lusink 

4 D. Mik W. Verkerk S. Olinga 

5   H. Valkema 

R  E  S  E  R  V  E 

1 M. Djabani E. Kruidhof W. Verkerk 

2 W. Verkerk M. Djabani E. Kruidhof 

3 T. Dijkman C. Lusink  

 
In 2016 is overgegaan tot het vormen van Kerngroepen. Dit zijn groepen die op 
onderwerp een aantal (maximaal 6) keren bijeenkomen met als resultaat een 
onderbouwd (gevraagd of ongevraagd) advies aan de gemeente te geven. In 2021 
konden er in verband met corona geen kerngroepen samengesteld worden. Dit jaar 
is een gevraagd advies aan B&W is uitgebracht met betrekking tot de woonvisie, 
een advies op het Koersdocument, een advies op de Meedoen Pas en advies op het 
beleidskader Statushouders. Eveneens heeft de AHH gemeend een ongevraagd 
advies te moeten uitbrengen over de voorgestelde opties met betrekking tot 
bezuinigingen en op het minimabeleid. 
De adviezen en reacties van B&W zijn te lezen op de website van de  AHH: 
https://www.adviesraadhethogeland.nl/adviezen/.  

3.2. Coronavirus        
Dit verslagjaar heeft het Coronavirus onze eerste en laatste vergadering doen 
cancelen. De continuïteit van de vergadercyclus maar ook op de ambtelijke 
contacten zijn dus minimaal verhinderd, ook mede door online vergaderen. De AHH 
is blij dat er nog redelijk veel is gerealiseerd. 
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3.3.  Kerngroepen.  
Er zijn in verband met corona en ook door tijdsdruk op gevraagde adviezen geen 
kerngroepen samengesteld. 
Via onze website https://www.adviesraadhethogeland.nl/contact/  kunnen 
potentiële leden, zodra een onderwerp bekend is, zich nog altijd voor een 
Kerngroep aanmelden. 
 
3.4 Panel 
Daar het organiseren van bijeenkomsten van kerngroepen door corona onmogelijk 
is, hebben wij nagedacht over alternatieven. Drie van onze leden hebben een 
voorstel uitgewerkt tot het invoeren van een panel, welke middels enquêtering hun 
visie kunnen uiten.  
 

 
 
Deze uitkomsten kunnen dan leiden tot een bredere en mogelijk deskundiger advies 
aan het college. In onze vergadering van 19 november is geconcludeerd, dat er 
momenteel te weinig draagvlak voor is gezien de enorme tijdsinvestering ed. 
 
. 
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3.5 Doelstellingen  
Blijven ongewijzigd:  
 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies ; 
 • De rol van adviseren en signaleren is een belangrijke voor ons als AHH 
  maar ook het aanjagen en verbinden zien we als onze rol;  
 • Als AHH willen we verbinding met onze doelgroepen. Daarvoor hebben 
  we als Adviesraad de juiste competenties nodig; 
 • Als AHH willen we een bekend aanspreekpunt zijn.  
 
De Adviesraad Het Hogeland heeft zichzelf als doel gesteld:  
 • Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk blijft onder de aandacht 
  evenals Jeugd, Gezondheid en Zorg, Inclusie en Participatie; 
    • Uitwerking integrale toegang: Wij blijven van mening dat het zorgloket 
  niet alleen digitaal maar ook fysiek toegankelijk moet blijven. 
 • Aandachtsveld: vluchtelingenwerk en inburgeraars (wordt ook   
  meegenomen in het inclusie-beleid). 
 
3.6 Werkwijze  
Er is regelmatig (1 å 2 x per maand ) overleg geweest over lopende zaken tussen de 
diverse domeinen van de Adviesraad Het Hogeland en de betrokken ambtenaren 
van het Sociaal domein. 
De wethouders K. Rutgers en M. de Visser zijn dit jaar niet bij het maandelijks 
overleg van de voltallige Adviesraad Het Hogeland aangeschoven, wel is er een 
vergadering met de wethouders en het dagelijks bestuur op 22 maart geweest. 
 
4. Vergaderingen en besproken onderwerpen  
De Adviesraad Het Hogeland vergadert eenmaal per maand (uitgezonderd de 
vakantiemaanden juli en augustus) op vrijdagochtend afwisselend in het 
gemeentehuis van Winsum of Uithuizen. Deze zijn openbaar en kunnen worden 
bijgewoond - aanmelding via onze website is noodzakelijk: 
https://www.adviesraadhethogeland.nl/vergaderingen-verslagen/.  
Verspreid over het jaar hebben meerdere beleidsambtenaren en projectleiders in de 
reguliere vergaderingen van de adviesraad toelichting gegeven over (vorderingen 
op) hun beleidsterreinen. Vaste begeleider hierbij is Tina Bollin. Besproken 
onderwerpen zijn o.a. het Koersdocument, de Woonvisie, de aanbestedings-
procedure, Schuldhulpverlening, de minimaregelingen, koerswijziging gemeente, de 
Meedoen Pas, de bezuinigingen op Sociaal domein en Wmo-verordening. 
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5. Bezoek congressen e.d. contact met burgers / professionals /beleids-
medewerkers 

    
 
Congressen, studiebijeenkomsten, informatie-uitwisselingen die bezocht zijn door 
de gehele adviesraad of enkele leden: 
Veelvuldig contact met diverse ambtenaren (alle  leden); 
Veelvuldig contact met verantwoordelijke wethouder en ambtenaren (Kruidhof); 
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Het Hogeland (Kruidhof en Olinga); 
28 januari: Schuldhulpverlening:  Lusink; 
19 april: beschermd wonen&opvang: Alblas, Dijkman, Mik, Verkerk en R. vd Veen; 
2 maart: overleg participatiewet: Olinga; 
22 maart: overleg met wethouders: DB; 
18 juni: overleg met de wethouders: Griede, Kruidhof, Olinga;  
25 juni: bespreking website: Compel, Griede, Kruidhof, Olinga; 
13 september: overleg miinimabeleid: Grasjoek, Djabani, Kruidhof, Lusink, Olinga,                  
       Verkerk;  
28 september: kennismaking met Ability: div.leden; 
30 september: aanbestedingstraject:  Dijkman, Griede, Lusink, Verkerk met A. ter  
      Haar; R. vd.Veen; 
14 oktober: Nationaal Programma Groningen, Kruidhof en Mik; 
15 november: Wmo-verordening, Dijkman, Griede, Mik, Verkerk, R. vd  Veen en     
M. Wezeman; 
25 november: Overleg Jeugdzaken: Bolt, Kruidhof, Lusink. 
 
Winsum, 18 februari 2022 
 
 

E. Kruidhof, voorzitter  
 
 
 


