Notulen WMO Adviesraad en Jeugd 29-03-2021
(Digitaal via Teams)
Aanwezig: Loek Hogenhout (vz), Gerlof Otter (secr.), Wietse de Haan (db-lid, werkgroep
communicatie en werkgroep jeugd), Winkie Zeldenrust (werkgroep jeugd), Arjen Kuiper (werkgroep
mantelzorg), Arnold Hagedorn (senioren en werkgroep jeugd), Dave Tearney (werkgroep mensen
met een beperking), Minne van Oosten (werkgroep wonen), Cliëntenraad WWB: Joost v.d. Kamp,
Gemeente SWF: Annelies Nijboer, Notulist: Ida Hylkema
Afwezig (mkg): Tineke Bootsma (Adviesraad Toegankelijkheid),

1. Opening en vaststelling agenda
Loek opent de vergadering; jammer dat we nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen.
2. Mededelingen
Gerlof heeft bloemetje naar Tineke gestuurd, ze voelt zich weer wat beter. Annelies: Ellen Both is de
nieuwe collega jeugd en er komen twee nieuwe collega’s op onderwijs, dus het team wordt
versterkt.
3. Ingekomen stukken
Verslag gesprek met Gea Wielinga staat niet apart op de agenda. Wordt agendapunt 4a.
Gerlof stuurt de opmerkingen over de twee aanpassingen op de WMO verordening op naar Ester
Feenstra
4. Verslag WMO Adviesraad 24 februari 2021
n.a.v. pag 2: Arnold: waarom is de bijeenkomst Wonen en Zorg niet doorgegaan en de
coördinator niet uitgenodigd? Loek: hier wordt aan gewerkt. Er wordt een presentatie
voorbereid, input en vragen van WMO Adviesraad zijn welkom.
Punt 7: Winkie heeft contact gehad met Erik v.d. Veer van Cliëntenraad WWB. Hij komt bij de
eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep jeugd om samenwerking te bespreken.
4a. Verslag gesprek Gea Wielinga
De gemeente wil coulanceregeling treinvergoeding een jaar verlengen. Nu is het zaak om
afspraken voor komende vijf jaar vast te leggen. Annelies: zodra er overleg met provincie komt,
wordt WMO Adviesraad ook uitgenodigd. Wordt wel lastig, want provincie heeft moeite met de
regeling. Winkie vindt het te lang duren, corona is slechts een doekje voor het bloeden; het
speelt al veel langer. Er is veel onduidelijkheid over de langere termijn. Annelies legt het voor aan
haar team en komt met terugkoppeling.
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5. Uit de werkgroepen
Jeugd
Winkie: Erik v.d. Veer (WWB) wil volgende werkgroep aanschuiven (digitaal). Ze heeft telefonisch
kennisgemaakt met Ellen Both. Het was een positief gesprek; ze wil werkgroep meer betrekken bij
specifieke onderwerpen. Ook positief dat er een speciale beleidsambtenaar onderwijs is. Annelies wil
ook wel een keer aanschuiven om verbindingen met beleidsambtenaren te leggen.
Mantelzorg
Arjen: 14 april is er een vergadering. Dat kan fysiek, heeft gemeente geregeld. Nieuwe
contactpersoon is Gerbrig Fekken. Arjen heeft de 7 personen benaderd die hebben gereageerd op
oproep mantelzorgkrant. Ze willen liever niet digitaal overleg en hebben informatie toegestuurd
gekregen. Het wachten is nu op de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen met deze mensen.
Wonen
Loek: Wonen en zorg is complex dossier. We hebben veel informatie gekregen en Hans Halbersma
wil ons door deze informatie leiden. De werkgroep bestaat nu uit Minne, Arjen, Loek, Arnold, Gerlof,
Dave. 1 april is er een informatieve vergadering waar we toehoorder kunnen zijn. Gerlof
inventariseert en coördineert.
Minne: de huurdersverenigingen hebben ook aantal zaken aan Halbersma toegestuurd en reactie
ontvangen.
Mensen met een beperking
Dave: Nog geen overleg gehad. Heeft van Wietse deelname aan de Fryske Netwurksirkel.. Het thema
is toegankelijkheid, o.a. wonen en werk. Hij heeft vraag gekregen om relatie tot Omgevingswet uit te
zoeken. Wie is contactpersoon bij gemeente? Annelies zoekt dit uit.
Communicatie
Wietse: Visitekaartje staat on hold. Er zijn geen fysieke contacten om kaartjes uit te delen en het
wachten is op evt. samenwerking met de Adviesraad Toegankelijkheid; dat zijn er weer wijzigingen.
De werkgroep gaat een nieuwsbrief samenstellen voor mei.
6. Strategische adviezen
De concepten zijn rondgestuurd. Arjen merkt op dat zijn voorstellen zijn niet verwerkt. Loek: alle
opmerkingen zijn meegewogen en beoordeeld of ze iets toevoegen aan de kern van de boodschap. Is
soms lastig afwegen, want notitie moet wel kernachtig blijven. Loek en Arjen hebben hierover nog
contact. De adviezen worden verstuurd.
7. Voor elkaar pas
Loek neemt hierover contact op met Arjen om advies te kunnen schrijven.
Annelies verlaat 11.05 de vergadering
8. Inclusie agenda
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Loek: Hierover is in het bestuurlijk overleg gesproken. De gemeente maakt een notitie en die wordt
doorgestuurd; waarschijnlijk in de loop van april. We hebben aangeven dat het wel erg lang duurt.
Corona wordt te vaak als excuus gebruikt.
9. Jaarverslag
Complimenten, geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt door het algemeen bestuur goedgekeurd.
Gerlof stuurt het naar het college, de griffie (voor alle gemeenteraadsleden), het team beleid Sociaal
Domein en zet het op de website. Komt ook in de nieuwsbrief.
10. Rondvraag
Arjen: is er nog een OCO begeleidingscommissie? Hij kreeg daar voorheen een verslag van, nu niet
meer. Gerlof: begeleidingscommissie vergadert eens in de half jaar. Gerlof stuurt het verslag door.
Arnold: Heeft deelgenomen aan Project Upover het thema eenzaamheid in relatie tot dankbaarheid.
Was interessant en eenzaamheid is belangrijk thema. Loek: moeten we hier als WMO Adviesraad ook
wat mee? Arnold was er namens seniorenplatform, voor adviesraad is het minder zinvol. Arjen: is
voor alle inwoners van de gemeente, groepsgesprekken gaan nu telefonisch.
Arnold: wanneer komt informatiebrief van de gemeente uit? Gerlof heeft aantal exemplaren
gekregen, Minne heeft ook aantal. Gerlof stuurt ze rond.
Winkie: is uitgenodigd bij WWB-vergadering 8 april, want gaat over jeugd.
Loek: zit namens WMO Adviescommissie in beoordelingscommissie over aanbesteding WMO.
Aanbieders kunnen vragen stellen en aanbod indienen, daarna gaat beoordelingscommissie aan de
slag. Er zijn flink wat partijen, dus er is keuzemogelijkheid. Er gaat wel veel tijd in zitten. De prijs staat
voor alle aanbieders vast, het gaat om de kwalitatieve invulling.

Volgende overleg: 19 april van 10.00 tot 12.00 uur (Gerlof stuurt link naar digitale vergadering)
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