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Verslag Algemeen Bestuur 21 november 2022 

Aanwezig: Loek Hogenhout, Arjen Kuiper, Nita de Jong, Wietse de Haan, Winkie Zeldenrust, 
Rein Brouwer, Erik van der Veer, Tilly Berkenbosch en Henny Stroes 
Afwezig: Minne van Oosten. Dave Tearney en Arnold Hagendorn 
 
1. Opening 

Afgevraagd wordt of Dave zich nog op z’n plek voelt in het AB. Hij heeft een wat nieuwe 
rol gekregen en zweeft een beetje is de indruk. Rein heeft met Dave gesproken. Dave zit 
nu in de werkgroep Toegankelijkheid voor het thema Inclusie. Toch wordt Dave voor 
iedere AB uitgenodigd. Winkie mist de aandacht voor de GGZ in het AB. Voorgesteld 
wordt het principe van voorzitters werkgroepen in het AB te bespreken bij het Werkplan. 

 
2. Verslag AB 17-10-2022  

• Nita maakt zich zorgen over het feit dat de huishoudelijke hulp moet signaleren 
of er meer hulp nodig is. Tilly legt uit dat de huishoudelijke hulpen training 
hebben gehad op 5 basis thema’s: netwerk, financiën, leefomgeving,  
De huishoudelijke hulp brengt alleen signaal over naar teamleider, die moet 
inschatten of er meer hulp nodig is. 

• Klachten worden doorgegeven aan B.Jansen. Arjen heeft van 2 dames gehoord 
dat een aanvraag voor een scootmobiel wordt afgewezen, omdat zij al een 
taxipas hebben. Dit staat ook in het ondersteuningsplan. Volgens Arjen kan dit 
niet. Afgesproken wordt het gebiedsteam een keer uit te nodigen om de 
afweging en boodschap nader toe te lichten. 

• Als verslag op website wordt gezet dan kan niet de naam van iemand worden 
genoemd. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Contactformulier i.z. klacht over axxicom is door Henny doorgestuurd naar E.Rot. 
Afgesproken is dat dit via het meldpunt de werkgroep Communicatie moet lopen 
en doorgestuurd worden naar Arjen?? Henny geeft aan dat zij dit meteen heeft 
doorgestuurd naar E.Rot, omdat we het daar in de vergadering over hebben 
gehad. Het is het enige signaal dat binnengekomen is. De werkgroep 
Communicatie vraagt naar ervaringsverhalen. Daar is 0 reactie op gekomen. 

- Vergaderkalender 2023: akkoord. 
- Door het DB is het gesprekspunt (andere benadering Mantelzorgers) uitgebreid 

besproken met de wethouder. Het gaat om de term “meer beroep doen op”. De 
wethouder herkent zich niet in de kritiek. Zij staat 100% achter het beleidsplan. 
Het is in ieder geval nooit de bedoeling geweest. We willen zo veel mogelijk 
voorkomen dat Mantelzorger overbelast raakt. Kom met voorbeelden.  
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- Tilly stuurt nog een uitnodiging door voor een bijeenkomst door de 
zorgaanbieder, dorps- en wijkvereniging en gebiedsteams om het voorliggend 
veld beter tussen de oren te krijgen. 

- Erik vraagt aandacht voor de kritiek op Patyna. De omgang met personeel is niet 
zo vriendelijk; instroom heeft onvoldoende aandacht. Wietse zit nog tot jan. in 
Cliëntenraad en zal hier op letten. 

 
4. Stand van zaken uitgebrachte adviezen  

a. Advies i.z. overname hulpmiddelen bij verhuizing: Een reactie is op 15 nov. 
binnengekomen. 

b. Advies i.z. betrokken worden bij draaiboeken SneekWeek: J.Franzen heeft aan 
nooit een reactie terug te geven. Om toegang te krijgen tot de organisatie van de 
SneekWeek kan contact opgenomen worden met Mary Eringa. 

c. Advies i.z. inleveractie hulpmiddelen: B.Janssen biedt excuses aan voor te late 
reactie en heeft gereageerd in de betreffende documenten. Bij inlevering is het 
wettelijk niet mogelijk binnen een jaar weer beroep te doen op de voorziening. 

d. Advies i.z. concept Lokale Inclusie Agenda. Een reactie komt van Anna Postma. 
e. Advies verordening bekostiging leerlingvervoer gemeente SWF 2023. Er is 

gereageerd door José van der Wiel. 
f. Advies heroverweging afwijzing advies Wonderbrug. Er wordt excuus 

aangeboden aan het AB dat het advies niet eerst langs het AB is gegaan.  
g. OCO: Adviesraad. Heeft geadviseerd met meerdere aanbieders te gaan werken. 

Dit advies is niet overgenomen. Bij MEE-Noord zijn nu wachttijden. Bovendien 
heeft MEE-Noord belooft website toegankelijker te maken; dit is niet gebeurd. 
Ondertussen maakt de Fryske Marren gebruik van een Platform 
(www.OCOdenktmee.nl). Advies is om daarbij aan te sluiten. Loek maakt 
concepttekst.  
Gerlof neemt deel aan vergaderingen van de Begeleidingscommissie, maar we 
ontvangen geen verslagen. Loek belt met Gerlof. 

 
5. Adviezen gevraagd over: 

Bij werkgroep Jeugd is door Kim ten Hoeve gevraagd voor 20 nov. advies uit te 
brengen op Visie Sociaal Domein Friesland.  
Voor werkgroep Jeugd is er te weinig ondersteuning. 
 

6. Werkplan 2023 
Inleiding:  Loek zal een inhoudelijke inleiding schrijven. 
Mantelzorg: Akkoord 
Jeugd:  Op doodspoor. Wie is eindverantwoordelijk? Loek schrijft briefje: “We 

kunnen ons werk niet doen”. 
Toegankelijkheid/Inclusie: akkoord 
Wonen/zorg: Nog niets concreets 
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Communicatie: Nieuwsbrief voor 30 nov.; website aanvullen. Werkgroepen leveren 
aan via werkgroep communicatie. Andere foto. 

Bestuur: akkoord 
Begroting: Totaal € 22.000,- Toelichting is voorstel. Alleen extra dingen 

declareren; verder uitbetaling per presentie in verslagen. 
 
Werving leden: Werving van nieuwe leden via informanten. Geadviseerd wordt een 

campagne op te zetten, een advertentie te plaatsen, persoonlijke 
benadering, flyer uitgeven, op website van de gemeente. Via Zoom of 
Teams mee vergaderen. 

 
7. Rondvraag en Sluiting 

Krijgen we een nieuw declaratieformulier? Dit wordt toegezegd. 
Senioren Platform: wethouder komt niet, maar had wel toegezegd. Bespreken als Arnold 
er is. 
Winkie: Artikel in LC: kinderen in Friesland scoren laagste in geluk???? 
 

Volgende vergadering: 19 december (afsluiting in Markt 23?) leuk. 
 
HS 25-11-‘22 
 


