Verslag vergadering 25-04-2022
Aanwezig: Loek Hogenhout (vz), Gerlof Otter (secr.), Rein Brouwer (db en werkgroep
Toegankelijkheid), Henny Stroes (db en werkgroep Toegankelijkheid), Arjen Kuiper (werkgroep
mantelzorg), Minne van Oosten (werkgroep wonen), Nita de Jong (werkgroep jeugd), Arnold
Hagedorn (senioren en werkgroep jeugd), Erik v.d. Veer (Cliëntenraad WWB), Femke Stelpstra
(gemeente SWF), Notulist: Ida Hylkema
Afwezig (mkg): Winkie Zeldenrust, Wietse de Haan, Dave Tearney
1. Opening en vaststellen van de agenda
Arjen: de bespreking van verslag van evaluatiebijeenkomst staat er nog niet op. Dit wordt
toegevoegd aan punt 3.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken zat niet bij de agenda. Dit heeft te maken met overdrachtswisseling
secretariaat.
Mededelingen van Femke Stelpstra, gemeente SWF:
-

-

-

Tilly Berkenbos heeft naar de nieuwe verordening gekeken en geeft het advies om de
begrippen inclusie en toegankelijkheid wat breder te omschrijven. Femke stuurt het advies
door en Henny en Rein kijken ernaar. Ook heeft ze een vraag over de relatie met de
Cliëntenraad WWB: moet de samenwerking in de verordening worden opgenomen en zo ja,
hoe doe je dat. Als de verordening in de mei-vergadering door de adviesraad wordt
goedgekeurd, kan het door de gemeenteraad in juli worden vastgesteld. Het streven is om
het voor het zomerreces te verankeren.
Stand van zaken reacties: 14 april advies gevraagd op het klantervaringsonderzoek. Daar kan
deze week een reactie op worden gegeven. Op 4 april is er advies gevraagd over VNGconvenanten. Die reactie kan ook deze week worden gegeven.
Door de nieuwe WMO-inkoop is er een herindicatieproces gaande. De gemeente biedt aan
om de adviesraad tussentijds te informeren over de gang van zaken. Dit wordt aangenomen.

Loek:
Er is nieuw logo gemaakt voor de Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân. Verbinding en dialoog
tot stand brengen, dat is de gedachte erachter. De naam ‘Adviesraad Sociaal Domein’ dekt meer de
aandachtspunten waarmee de raad zich bezighoudt. En Sociaal Domein is landelijk ook algeheel
gebruikt. Gemeente heeft toestemming gegeven voor het hanteren van deze naam en bij de
vaststelling van de verordening wordt de naam officieel. De Cliëntenraad WWB gaat over Werk en
Inkomen en dat valt ook onder Sociaal Domein. Verwarring ligt op de loer, daarom maakt
Cliëntenraad WWB nog wel formeel bezwaar tegen de naam, maar dat heeft geen gevolgen voor de
samenwerking.
Henny heeft een vraag over het emailadres. Dat wordt info@adviesraadswf.nl, maar daar staat
sociaal domein niet bij. Het mag echter ook niet te lang worden. Gerlof en Henny kijken er nog naar.
De naamsverandering en het samengaan van de adviesraden moet ook naar buiten toe bekend

worden. Dit kan in de nieuwsbrief en een persbericht is ook een optie. Loek neemt dit op met
Wietse.
3. Verslag vorige vergadering (21 maart)
Bij punt mededelingen: ‘Winkie en Wietse verwijzen Femke naar de website’
Bij punt werkgroep jeugd: de passage met concrete naam wordt geschrapt.
Het verslag wordt vastgesteld.
Bespreking van het verslag van de evaluatiebijeennkomst wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering, zodat iedereen zich nog kan inlezen. Het verslag wordt nogmaals rondgestuurd.
4. Werkzaamheden werkgroep toegankelijkheid
Dit punt wordt aangehouden, want er komt binnenkort een speciale bijeenkomst voor nadere
kennismaking. De bijeenkomst is in juni, de locatie is nog niet bekend. Insteek is samen koken,
kennismaken en samen eten. Arnold zorgt voor het eten. Loek informeert bij MFC Woudsend naar de
mogelijke combi kookgelegenheid/vergaderruimte. De Cliëntenraad WWB wordt ook uitgenodigd.
Gerlof, Henny en Arnold regelen het verder.
5. Seniorenmarkt 12 mei
Gerlof: er is een lijstje gemaakt van wie wanneer er gaat staan. Deze personen krijgen nog wat
instructies via de mail. Er kunnen ook een paar jaarverslagen worden neergelegd. Gerlof bestelt
i.o.m. met Wietse badges waarin naamkaartjes kunnen worden gedaan. Henny heeft concept van
flyer gemaakt; deze flyer komt ook in de stand te liggen. Arnold heeft nog wat instructies over
opbouw en afbouw en praktische zaken.
6. Meldingen rond invoering nieuwe werkwijze HH en Begeleiding
De gemeente zegt dat het goed gaat, maar is dat ook zo? Minne verzamelt vragen en klachten
namens de huurdersvereniging en brengt ze ook in in de Adviesraad Sociaal Domein. Er was wat
onduidelijkheid bij een aanbieder en de gemeente over de status van deze ‘klachtenmeldlijn’, maar
dat is inmiddels rechtgezet. Er gaat volgens Minne overigens ook veel goed; dat horen we niet.
De gemeente heeft in een artikel in Groot Sneek uitleg gegeven over de nieuwe werkwijze. Arjen
vindt het een slecht artikel, omdat de nadruk te veel wordt gelegd op de mienskip en te weinig op
het individu. Ook vindt hij dat het te beleidsmatig is geschreven. Het db vindt het juist een goed
artikel, omdat het beleid goed wordt uitgelegd. De meningen blijven verdeeld.
Nita merkt op dat de praktijk genuanceerder is dan het artikel doet voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld
wachtlijsten en dat wordt niet vermeld. Signalen over wachtlijsten komen ook niet binnen, omdat
mensen het bestaan van een wachtlijst als gegeven aannemen. Er is ook een wachtlijst bij de
cliëntondersteuner. Loek vindt dat dit een punt is dat aangekaart moet worden. Het db stuurt deze
week brief naar gemeente: hoe zit het met wachtlijsten? Verschilt dat per zorgaanbieder? Hoe zit het
met wachtlijst van cliëntondersteuner? In de brief wordt gevraagd naar cijfers en naar aanleiding
daarvan wordt gekeken of er een advies over moet komen.

7. Uit de werkgroepen
Jeugd: Nita:
- Er is nog steeds geen duidelijkheid over de reiskostenregeling voor scholieren. De
verwachting is dat de regeling nog een jaar wordt verlengd. Gemeente en provincie
overleggen hierover en de werkgroep jeugd heeft besloten dit punt even los te laten.
- De werkgroep jeugd wil mensen uit de praktijk uitnodigen om meer voeling te krijgen met de
achterban. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een directeur van een basisschool,
iemand die werkt bij thuis- en daklozen e.a.. De werkgroep is nog op zoek naar meer
contacten die kunnen aanschuiven om een indruk te krijgen wat er speelt en waar de
werkgroep zich in kan vastbijten. Arnold: beleidsmedewerker sociaal domein van de
gemeente is ook belangrijk voor input. Rein: statushouders en vluchtelingen, besteden jullie
daar ook aandacht aan? Nita: goede suggestie, kan in combinatie met onderwijs. Loek: goede
aanpak, want anders horen we alleen het verhaal van de gemeente. Henny: is er ook contact
met andere werkgroepen jeugd in de provincie? Nita heeft als professional wel contacten,
maar als adviesraad is dit ook een goede suggestie. Jeugd breed zien, niet alleen jeugdzorg.
Henny: ook contact zoeken met politie.
Mantelzorg:
Arjen: Er is een advies gestuurd naar gemeente over het mantelzorgbeleid 2022-2026. Er zijn
mantelzorgcafés geweest in Koudum, Bolsward en Sneek. Daar kwam naar voren dat er
vragen leven over de indicatie vanuit de zorgverzekeringswet, maar daar gaat de gemeente
niet over. Mantelzorgers worstelen hier wel mee, daarom verdiept de werkgroep zich in deze
materie.
Mensen met een beperking:
Nita: de werkgroep is al een tijd niet bij elkaar geweest en het is de vraag wat de
meerwaarde van deze werkgroep is. Wellicht is het beter om dit item onder te brengen in de
werkgroep toegankelijkheid. Dit wordt besproken als Dave er weer is.
Toegankelijkheid
Rein: de werkgroep (Adviesraad Toegankelijkheid) wordt om advies gevraagd bij
verschillende projecten, bijvoorbeeld een voetbalvereniging en andere locaties die voor
iedereen toegankelijk moeten zijn.
Wonen en zorg
Loek: het is nog niet helemaal duidelijk wie er in de werkgroep zitten en wat de werkgroep
concreet gaat doen. Concreet: Minne, Loek en Arnold. Winkie heeft zich ook aangemeld.
Loek maakt opzetje van werkplan. Het gaat er in deze werkgroep om dat er met meer
partijen wordt gesproken dan alleen de gemeente. De werkgroep moet snel om tafel met
woningcorporaties, Patyna e.d. over wonen en zorg in de toekomst. Nita: Doarpswurk is
wellicht ook nog een partij.
Seniorenplatform
Arnold: vergaderen mag weer in het gemeentehuis. Lokale inclusieagenda, schuld- en
armoedebeleid, visie wonen en zorg, gezondheidsbeleid zijn onderwerpen die door de

gemeente worden toegelicht. De ledenaantallen van afdelingen zijn afgenomen door het
wegvallen van ouderen en weinig instroom van nieuwe ouderen.
8. Rondvraag
Rein: kan nieuws uit WBB cliëntenraad ook op de agenda? Erik is toehoorder, maar vindt dat
geen probleem. Komt volgende keer op de agenda.
Erik: WBB cliëntenraad wil een achterbanbijeenkomst organiseren, kan wellicht samen met
Adviesraad Sociaal Domein. Ze werden geweigerd bij een gesprek van cliënt met gemeente,
daar maken ze bezwaar tegen.
Loek: wil stand van zaken van open adviezen ook standaard opnemen op de agenda. De
reactie op het klantervaringsonderzoek wordt nog doorgestuurd. Het advies wordt
overgenomen: er komt budget om deelgroepen apart te onderzoeken.
9. Sluiting
Loek sluit om 12.43 de vergadering

