
 
 

Verslag van de bijzondere AB-vergadering Adviesraad Sociaal 
Domein op 27-6-’22 in Woudsend. 
Aanwezig: Loek Hogenhout, Wietse de Haan, Gerlof Otter, Rein Brouwer, Ida Hylkema, Winnie 
Zeldenrust, Dave Tearney, Arnold Hagedorn, Arjen Kuiper, Minne van Oosten, Nita de Jong, René 
Veenman, Lea de Vries-Jansen en Henny Stroes. 
Afbericht ontvangen van: Sietze v.d.Berg, Peter Gardien, Gerda Boekema, Geesje Venema, Evert 
Salverda en de Cliëntenraad WWB. 
 

Opening 
Loek opent de vergadering. Het is fijn dat we de keuken in het dorpshuis mogen gebruiken. Vanaf 9 
uur ‘s morgens bereiden Arnold en zijn vrouw een maaltijd voor. Zij hebben daarbij hulp van Gerlof, 
Loek en Henny. Het recept krijgen van Arnold per e-mail. 
We zijn blij met het feit van de fusie tussen Adviesraad WMO&Jeugd en de Adviesraad 
Toegankelijkheid. Dit is vlot en snel verlopen. 
Bedoeling van vandaag is dat alle werkgroepen een korte presentatie houden over hun werk in de 
afgelopen periode en de plannen voor de komende periode. 
 

Werkgroep Mantelzorg 
Arjen Kuiper (voorzitter), Lea de Vries-Jansen (nieuw), Gerda Boekema (thuiszorg), Geeske Venema 
(heeft samen met haar man, Douwe, veel voor mantelzorgers in Bolsward gedaan), Gerlof Otter en 
Evert Salverda (ledenraad Mantelzorg.nl). Ondersteuningsambtenaar: Gerbrich Fekken en vanuit 
Sociaal Collectief Mirjam Beuker (coördinator stipe-punten mantelzorg). 
 
In 2015 zijn ruim 30 praktische voorstellen gedaan rond: 

- Bereiken van mantelzorgers 
- Versterken van mantelzorgers 
- Verlichten van mantelzorgers 
- Verbinden van mantelzorgers. 

Het merendeel van deze voorstellen is overgenomen. De werkgroep is betrokken bij de uitvoering: 
- Het stimuleringsfonds mantelzorg is gestopt; 
- Opstellen van de mantelzorgwijzer; wordt nog geactualiseerd; is onderdeel van de website 

stipe-punten; 
- Dag van de mantelzorg (11 nov.) is een week van de mantelzorg geworden; 
- De mantelzorgmakelaar wordt ingeschakeld bij complexe problematiek; 
- Mantelzorgpas geeft korting op dienstverlening of 1,5 uur gratis ondersteuning Mantelzorg-

makelaar; 
- Mantelzorg en werk: vaak is er sprake van een taak. Werkgevers kunnen hier een positievere 

rol in spelen. Gemeente zou het voortouw moeten nemen. De gemeente heeft de erkenning 
gekregen van een mantelzorgvriendelijk gemeente en zou dat verder kunnen uitdragen, 
maar dat wordt niet opgepakt. 

- In 2020 is er nieuw mantelzorgbeleid geschreven. Wij kregen dat laat te zien: nu hebben we 
advies gegeven over mantelzorgbeleid 2022 – 2026. In augustus hebben we gesprek met de 
nieuwe wethouder. 



 
 
 
 
Toekomst: 

- werkelijke uitvoering mantelzorgbeleid 2022-2026 
- Mantelzorg netwerken weer opzetten (door Corona zijn ze gestopt). 1ste netwerkfunctie is 

geweest met Gebiedsteam, sociaal collectief, ggz-alliade, buurtzorg, mantelzorgmakelaar, 
vrijwilligersorganisatie sperkhem/Tuindorp, Humanitas rond het thema respijtzorg. 

- Op toezien dat ideeen worden uitgevoerd. 
Wat is de oorzaak van niet bereikt punten? 

- Mantelzorger is verkrampt in zorgtaken en heeft geen energie over; 
- Mantelzorgwijzer is alleen digitaal; niet analoog 
- Voorstellen voor respijtzorg worden niet opgepakt 
- Stipe-punten hebben onvoldoende vrijwilligers en lopen tegen grenzen van 

verantwoordelijkheden aan; 
- Stipepunt is in de bibliotheek ver weg gestopt en moet veel laagdrempeligers worden 

aangeboden; 
- Aantal ingeschreven mantelzorgers is maar een fractie; 
- Mantelzorgers zijn zich vaak niet bewust dat ze mantelzorger zijn en vinden het vaak moeilijk 

om hulp te accepteren. 
- Inzet van zorg loopt via de hoofdaanbieder; voorliggend veld nadrukkelijker bij betrekken bij 

de zorg: hiermee wordt mantelzorg nog belangrijker en zou de gemeente meer moeten 
ondersteunen. Er moet meer geluisterd worden naar de zorgvrager, mantelzorger en het 
netwerk —> daar moet de professionele zorg op aansluiten. 

 

Werkgroep Wonen en Zorg 
Loek Hogenhout (voorzitter), Minne van Oosten, Wicky Zeldenrust en Arnold Hagedorn. 
Contactambtenaren: Hans Halbersma en Brandsma 
Dit staat nog in de kinderschoenen en is een veelkoppig monster: 

- De drempel naar het verpleeghuis wordt hoger; 
- Woonmarkt zit op slot; 
- Woning nog geschikt op termijn 
- Woningen erbij: hoeveel/waar – ook voor vluchtelingen en statushouders 
- Stikstof problemen t.a.v. Bouwen 
- Gemeente, corporaties, zorgverzekeraar en zorgaanbieders en bewoners thuis 
- Vanuit verpleeghuis terug naar zelfstandig wonen (erg ingewikkeld) 

Als werkgroep houden we de vinger aan de pols. We willen deze problematiek vanuit verschillende 
standpunten bekijken en meer kennis opdoen: 

- Licht op steken bij corporaties 
- Licht op steken bij zorgkantoor 

We zijn gestart met een open gesprek met Hans Halbersma en Brandsma over doorstroom van 
ouderen. Bij verhuizen komt het neer op kleiner wonen en meer huur betalen; eigen woning 
verkopen – vervangende woning is er niet. 
Aandacht vragen we voor vroegsignalering en doorverwijzing. Bijvoorbeeld bij zelfstandig wonende 
ouder die dementeert. 



 
 

Werkgroep Toegankelijkheid en inclusie 
Rein Brouwer (voorzitter), Peter Gardien, Sietze van der Berg, René Veenman, Dave Tearney, 
Tineke Bootsma(ziek) en Henny Stroes 
Sinds 2012 richten wij ons op Toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten voor mensen 
met een beperking. In 2016 is het VN-verdrag handicap van kracht; waardoor we de wind mee 
hebben. We vragen meer aandacht voor een inclusie-agenda, maar de gemeente wilde eerst een 0-
meting doen (we zijn nu 2 jaar later). Er is een eerste bijeenkomst geweest met 
ervaringsdeskundigen. Hoe verder is nog onduidelijk. 
 
Door samengaan met de adviesraad wmo&jeugd wordt de naam van de Adviesraad Toegankelijkheid 
nu werkgroep Toegankelijkheid. 
Peter, René en Sietze behandelen de aanvragen voor bouw- en evenementenvergunningen. Wij 
geven rechtstreeks advies onder de naam van Adviesraad Toegankelijkheid. Hiervoor hanteren zij 
een checklijst. Er wordt met name gekeken naar drempels, invalide-toiletten, invalide 
parkeerplaatsen, hoogte van de balie, verwijsborden en geleidelijnen e.d. De checklijst doet even de 
ronde en staat ook op de website www.onbeperktinswf.nl. Onze adviezen worden vrijwel allemaal 
overgenomen. 
 
Activiteiten: 

- In de afgelopen jaren zijn door ons alle 75 stembureau’s gecheckt op toegankelijkheid. 
Daarop is een advies uitgebracht; 

- We zijn betrokken geweest bij de herinrichting van het stationsplein in Sneek en Bolsward; 
- De week van toegankelijkheid (1ste week oktober) hebben we in 2018 georganiseerd in 

Bolsward, in 2019 in Makkum, in 2020 3 pagina’s in Groot Sneek en Groot 
Bolsward/IJsselmeerkust en in 2021 in Sneek (Oosterdijk). In dit jaar gaan we mogelijk naar 
Workum; 

- Tweemaal hebben we actief deelgenomen aan de organisatie van de 
Onbeperkte11stedentocht; 

- Vandaag ontvangt het bestuur van de Driuwpôlle 
Woudsend een award, omdat zij voor iedereen een 
toegankelijk openbaar gebouw zijn.  
 

 
Wensen: 

- Het schouwen van gebouwen en de check op toegankelijkheid moet op den duur 
automatisch opgepakt worden door de ambtenaren; 

- Wij willen een “potje” voor ondernemers, die hun gebouw toegankelijk maken voor 
iedereen; 

- We willen weer meer gaan schouwen en awards uitreiken; 
- We willen meer aandacht voor mensen met een beperking (inclusie). 

 
 
 
 
 



 
 

Werkgroep Jeugd: 
Winky Zeldenrust (voorzitter), Wietze de Haan, Arnold Hagedorn en Nita de Jong. 
Contactambtenaar jeugdwet: Ellen Bot 
 
In 2016 is er inventariserend onderzoek gedaan naar kinderopvang. Het was fijn om met concrete 
zaken te werken. 

- Er is te weinig schoolmaatschappelijk werk; 
- De afstanden op het platteland zijn groot, waardoor extra treinkosten moeten worden 

gemaakt. De werkgroep heeft geijverd voor een kortingsregeling van 30%. Op 22 juli is de 
termijn afgelopen en zijn er gesprekken met wethouders en provincie. Argumentatie: De 
school in Koudum is een VMBO-T school en heeft geen volwaardig voortgezet onderwijs. We 
vragen om een verlenging van 2 jaar. Er moet een goede regeling komen. Kinderen mogen 
geen onderwijsachterstand oplopen vanwege extra treinkosten. Zodra leerlingen naar MBO 
of hoger gaan is er sprake van vergoeding door DUO. 

- Er loopt nu een project met Ontbijttassen – zo erg is het in ZWF.  
- Erik van der Veer deed mee in deze werkgroep, maar is daarmee gestopt. 

 
Wensen: 

- Wij willen weer in gesprek met de beleidsambtenaar over de jeugdwet; 
- Veel wordt geregeld op provinciaal niveau; hierover willen we geïnformeerd worden. 
- Wij willen weer feeling krijgen met de praktijk en kleine succesjes boeken. 

 

Werkgroep Communicatie: 
Wietze de Haan (voorzitter), Gerlof Otter, Arjen Kuiper en Nita de Jong. 
 
In 2015 hebben we ervoor gekozen ons actiever op te stellen. Gerlof en Henny hebben de website 
inmiddels aangepast als www.Adviesraadsociaaldomeinswf.nl  
In 2022 willen we ons richten op: 

- Digitaal platform mensen kunnen ervaringen delen 
- Nieuwsbrief  transparantie/openheid (Nita/Arjen) 
- Contacten met achterban 
- Presentatie Boarger en Mienskip 
- Flyer maken en uitdelen 
- Media inzet 
- Regionale en lokale pers 
Om Adviesraad meer bekendheid te geven. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Afsluiting 
Loek bedankt iedereen voor de inzet en informatie. “Ik voel me trots als voorzitter van zo’n club”. 
Mijn wens is om het nog een stuk professioneler te maken. 
Adviezen zijn gebaseerd op kennis, feiten en inzichten. Er is budget om – indien nodig – kennis in te 
huren. Maak daar gebruik van. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ida Hylkema wordt bedankt voor haar inzet als notuliste met een bos bloemen; 
Gerlof Otter wordt bedankt voor zijn inzet als secretaris met een bos bloemen en een theaterbon 
Arnold Hagedorn en Giny worden bedankt voor het lekkere eten met een bos bloemen en een 
boekenbon. 
 
HS 28-6-‘22 
 


