
 

Verslag vergadering 21-03-2022 

Aanwezig: Loek Hogenhout (vz), Gerlof Otter (secr.), Wietse de Haan (db-lid, werkgroep 
communicatie en werkgroep jeugd), Arjen Kuiper (werkgroep mantelzorg), Minne van Oosten 
(werkgroep wonen), Nita de Jong (werkgroep jeugd), Winkie Zeldenrust (werkgroep jeugd), Arnold 
Hagedorn (senioren en werkgroep jeugd), Erik v.d. Veer (Cliëntenraad WWB), Rein Brouwer 
(Adviesraad Toegankelijkheid), Henny Stroes (Adviesraad Toegankelijkheid), Femke Stelpstra 
(gemeente SWF), Notulist: Ida Hylkema 

Afwezig (mkg): Dave Tearney en Tineke Bootsma 

1. Opening en vaststellen agenda 

Loek opent de vergadering met een speciaal welkom aan de gasten Jannie Krol van Mentorschap 
Noord en Rein Brouwer en Henny Stroes van de Adviesraad Toegankelijkheid. Ook welkom aan 
Femke Stelpstra van gemeente SWF. Met Femke is afgesproken dat ze in ieder geval het eerste deel 
van iedere vergadering aanwezig zal zijn en dat punten die voor haar van belang zijn als eerste 
worden behandeld. (Deze staan onder mededelingen). Daarna volgt de presentatie van Jannie Krol. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Er is een advies voor de coalitieonderhandelingen naar de griffier gestuurd. Insteek is dat we 

de mantelzorg een belangrijke plek willen geven in het coalitieakkoord. Het is ook naar de de 
grootste partij gestuurd. 

- Winkie: heeft samen met Nita gesprek gehad met Ger Oudekerk over treinkostenregeling 
scholieren. De huidige regeling loopt tot juli dit jaar, maar nu gaan ouders zich al oriënteren 
op het volgend schooljaar, daarom is snel duidelijkheid nodig over vervolg. Ger heeft 
afspraak gemaakt met de provincie, maar werkgroep jeugd wil graag gesprekspartner blijven 
in het dossier; dat is eerder ook toegezegd. Ze hebben de indruk dat er te weinig 
dossierkennis is bij betrokkenen, daarom is het belangrijk om de vinger aan de pols te 
houden. Winkie en Wietse sturen stukken naar Femke. 

- Arjen: heeft gereageerd op plan intrekken taxipas, wat is daarmee gebeurd? Gerlof: advies 
uitgebracht n.a.v. reacties. Het advies wordt doorgestuurd naar de leden. 

- Femke: is contactpersoon voor cliëntenadviesraden, maar het uitgangspunt van de afdeling is 
dat twee mensen verantwoordelijk zijn voor een dossier. Tilly Berkenbos wordt daarom 
samen met Femke verantwoordelijk voor de cliëntenraden/adviesraden. Tilly wordt eerste 
contactpersoon voor WMO Adviesraad en Femke voor adviesraad WWB. 

-  
3. Presentatie Jannie Krol coördinator Mentorschap Noord 

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die niet goed kunnen 
beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor moet jaarlijks 
verantwoording afleggen bij de rechtbank. Een bewindvoerder gaat over financiën, een mentor over 
zorginhoudelijke zaken en een curator over beide. Er zijn zowel beroepsmentoren als vrijwillige 



mentoren; de presentatie gaat over vrijwillig mentorschap. Mentorschap Noord is faciliterend zodat 
de mentor het werk goed kan doen. Een mentor gaat een stapje verder dan onafhankelijke 
cliëntondersteuner, want is beslissingsbevoegd. Meerwaarde van een vrijwillige mentor: minder druk 
op zorgkosten, maar vrijwillige mentor ziet de cliënt ook vaker en kan zo vinger aan de pols houden. 
Heeft ook signalerende functie en kan zaken ondervangen. Een vrijwillige mentor is 
vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur. Mentorschap Noord krijgt 
vrijwilligers via vrijwilligerscentrales, maar de vraag is groter dan het aanbod. Kosten voor cliënt ong. 
100 euro per maand plus eenmalige opstartkosten. 

Wietse: hoe screenen jullie vrijwilligers? Er is een VOG-verklaring nodig en er wordt gekeken naar de 
CV. Een zorgachtergrond kan meerwaarde zijn, maar ook een valkuil. Alle vrijwilligers krijgen altijd 
eerst een basistraining en zo nodig extra coaching. 

Arnold: zijn er veel zorginstellingen die aanvraag doen? Ja, want zorginstelling vindt het belangrijk 
dat er iemand is die beslissingsbevoegd is, bijvoorbeeld bij keuze vaccinatie. Nieuwe wet- en 
regelgeving maakt dat je een vertegenwoordiger moet hebben, daarom wordt nu meer de publiciteit 
gezocht om meer vrijwilligers te werven.  

Pauze 

(De agendapunten 3 en 7 worden samengevoegd.) 

4.  Samengaan met Adviesraad Toegankelijkheid 

Door de samenvoeging van WMO Adviesraad en de Adviesraad Toegankelijkheid is er een nieuwe 
constructie ontstaan. Het db bestaat nu uit 5 personen: Hennie Stroes en Rein Brouwer zijn tot het 
db toegetreden. Gerlof en Wietse hebben aangegeven uit het db te willen stappen, zodat er weer 
een db van 3 personen overblijft. Hennie wordt secretaris en gaat na de zomer ook zelf de notulen 
maken. Dan stopt Ida als externe notulist. Voorstel voor de nieuwe naam is Adviesraad Sociaal 
Domein Súdwest-Fryslân. Er is al een concept verordening en huishoudelijk reglement gemaakt dat 
als voorstel naar de gemeente is gestuurd. De juridische samenvoeging is per 1 juli, maar vanaf nu 
zijn we in de praktijk al samen. Daarom zijn Henny en Rein vanaf nu ook bij de vergadering. Deze 
stellen zich kort voor, er komt nog een informeel kennismakingsmoment tussen beide raden. 

Hennie Stroes: is moeder van twee gehandicapte kinderen, dat is haar referentie tot de Adviesraad 
Toegankelijkheid. En ze heeft altijd in deze sector gewerkt. 

Rein Brouwer: heeft 40 jaar bij defensie gewerkt, heeft een zoon met verstandelijke beperking en is 
zo in de Adviesraad Toegankelijkheid terecht gekomen. 

Arjen vraagt of de nieuwe naam nu al gecommuniceerd kan worden. Dat kan als de website is 
aangepast. Hier zijn Hennie en Gerlof mee bezig. 

5. Notulen vorige vergadering 

Punt 7: het gaat niet om een beleidsstuk maar om een praatstuk. 

De notulen worden vastgesteld. 

6. Jaarverslag en financieel verslag 

Het Jaarverslag 2021 wordt toegelicht door Wietse en vastgesteld. 



Het financieel verslag wordt toegelicht door Gerlof. Er is veel minder uitgegeven dan begroot, o.a. 
vanwege corona. Het budget wordt eigenlijk nooit gehaald, omdat er weinig tot geen gebruik wordt 
gemaakt van opleidingen/trainingen e.d. Het financieel verslag wordt vastgesteld.  

7. Meldingen rond invoering nieuwe werkwijze HH en begeleiding 

Het lijkt erop dat de invoering goed gaat, omdat er niet zoveel meldingen zijn. Zijn er andere 
signalen? Minne zegt van wel, hij krijgt m.n. klachten over Axxicom. O.a. slechte bereikbaarheid en 
lastige vervanging. Hij verwacht meer klachten als de herindicatie komt. Minne verzamelt de 
klachten die hij binnenkrijgt. 

8. Werkgroepen 

Jeugd:  
Winkie: nog geen overleg gehad als werkgroep. Wel gesprek gehad met Ger Ouderkerk over 
reiskostenregeling (zie eerder). Ze heeft de scholierenregeling treinkorting ingebracht in een 
appgroep van de PvdA en is in contact gekomen met iemand. Zij is volgens Winkie een potentiële 
kandidaat voor werkgroep en wil zich ook wel inzetten voor de regeling. Winkie pleit voor een 
evaluatie met ouders over de regeling.   

Mantelzorg:  
Arjen: heeft een commentaar geschreven op beleidsplan mantelzorg; dit is rondgestuurd. De 
werkgroep vindt het hoofdstuk over ‘waar zetten we op in’ te weinig concreet. Er is wel wat gedaan 
met hun opmerkingen w.b. de andere hoofdstukken, maar niet op dit punt. Er missen concrete 
doelstellingen. DB maakt conceptadvies en stuurt het rond. Moet voor half april worden ingediend. 

Wonen en zorg:  
Minne: er komen veel ontwikkelingen op ons af, maakt zich daar zorgen over. O.a. komst 
vluchtelingen die onderdak moeten hebben. Loek: als plan wonen en zorg van de gemeente klaar is, 
moeten we daar advies over geven. Door de snelle ontwikkelingen op allerlei terrein is het lastig als 
gemeente om plannen te maken, ook omdat er veel instanties bij betrokken zijn. Loek: wonen en 
zorg is een belangrijk onderwerp, maar uit wie bestaat de werkgroep? Minne en Loek zijn vaste 
gasten en Gerlof gaat straks weg. Winkie heeft belangstelling, o.a. omdat ze in een dorp woont. 
Heeft er ook meer affiniteit mee dan met jeugd. Arnold wil ook wel participeren in de werkgroep. 
Arjen wil het voorleggen in de werkgroep mantelzorg, wellicht zijn daar ook mensen met interesse. 

Werkgroep mensen met beperking: 
Dit punt wordt aangehouden i.v.m. afwezigheid van Dave. 

Werkgroep toegankelijkheid: 
De volgende vergadering komt er een presentatie van de werkgroep (voormalige Adviesraad 
Toegankelijkheid). Rein noemt punten waar de groep zich mee bezighoudt. O.a. betrokken geweest 
bij busstation Bolsward en Sneek. Spreektijd Boarger en Mienskip. Regelgeving invalide 
parkeerkaarten. Voortgang inclusie agenda. Netwerkbijeenkomst, zou gemeente regelen maar is nog 
niet gebeurd. Ongevraagd advies uitgebracht over stemmen met visuele beperking, daar is nog niets 
mee gedaan. Zoeken verbinding met Sneekweek, ook daar rekening houden met mensen met een 
beperking.  

Seniorenplatform: 
Arnold: infomarkt 12 mei in veemarkthallen. Stichting verkeerseducatie Drachten organiseert dit, 
heeft subsidie gekregen. Er doen 30 organisaties aan mee waaronder de WMO Adviesraad. Er is 1 
kraam voor WMO Adviesraad samen met seniorenplatform. Dat betekent dat de nieuwe naam en 



beeldmerk dan ook gebruikt moet worden. Bemensing van de stand stemmen Wietse en Henny af. 
(We moeten dan wel toestemming van de gemeente  hebben om de naam te gebruiken.) 

9. Rondvraag 

 Minne: wat doen we met het verslag van de evaluatiebijeenkomst? Loek: komt op de agenda voor 
de volgende vergadering. 

Hennie: heeft een mail gekregen van Tineke. Ze trekt zich om gezondheidsredenen terug uit de 
Adviesraad Toegankelijkheid. 

Arnold: opgeven voor bijeenkomst 7 april, moeten we dat persoonlijk doen? Ja. 

Loek sluit de vergadering om 12.39 

 


