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Verslag Algemeen Bestuur 19 december 2022 

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

Welkom gezellig samen bij deze laatste vergadering van 2022 
Rein maakt de notulen 
Winkie vraagt wat bedoeld wordt met het voorstel van het principe van voorzitters 
werkgroepen in het AB te bespreken over het Werkplan. 
Rein legt uit dat het de bedoeling is dat er gekeken gaat worden waar in de werkplannen 
elkaar overlappen, zodat mogelijk krachten gebundeld kunnen worden.   

 
2. Verslag AB 21-11-2022  

• Voorstel het gebiedsteam uit te nodigen voor de vergadering van januari.   
• Het is niet meer de bedoeling dat er namen genoemd worden in de notulen omdat 

dit ook op de website komt. Dit in het kader van de AVG. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
- OCO en begeleidingscommissie; Gerlof Otter heeft aangegeven te stoppen als lid 

van de begeleidingscommissie. Arjen Kuiper geeft aan Gerlof op te volgen als 
vertegenwoordiger van de ASD in de begeleidingscommissie. 

- Voorzitterschap 
Loek geeft aan te gaan stoppen als voorzitter en lid van de ASD. Hij gaat verhuizen. 
Rein stelt zich kandidaat. De leden van het AB wordt gevraagd na te denken over 
de kandidatuur en nieuwe kandidaten voor het volledig bemannen van de het DB.  
 

4. Stand van zaken werkgroepen 
a) Jeugd 

Cruciaal overleg: benieuwd naar de reactie op de brief naar de gemeente. Zelf 
neemt de werkgroep nu geen actie.  
Benieuwd naar zorgbelang jongeren participatie. Tevens informatie weg halen bij 
andere gemeenten hoe zij het doen.  
Winkie vervoersregeling heeft de aandacht.  
Jongeren participatie, jongerenraden, zorgbelang initiatief 

b) Mantelzorg (zie verslag) 
Reactie gevraagd over het uitvoeringsplan Mantelzorgbeleid 2023 
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c) Toegankelijkheid/inclusie (zie verslag) 
- Bericht van Anna Postma dat de reactie op de LIA is ontvangen. Zij meldt dat alle 
opmerkingen zijn overgenomen en dat inclusie alle afdelingen van de gemeente 
omvat. De suggestie om een coördinator inclusie beleid aan te stellen staat 
genoteerd. Ze zijn zoekende naar een duurzame invulling voor de toekomst. Het 
standpunt dat meer ervaringsdeskundigen betrokken moet worden wordt 
meegenomen. 
- Aandacht voor betrokkenheid bij de toegankelijkheid van de Sneekweek is bij 
Jeanet Franzen neergelegd (die op haar beurt de vraag heeft doorgespeeld naar 
Mary Eringa  
- Verder zoals jullie hebben kunnen lezen: willen we dat in een APV wordt 
opgenomen dat reclameborden etc. niet in de weg mogen staan zodat mensen met 
een beperking makkelijker door de stad kunnen bewegen. 
- En… hoe komen we aan nieuwe bestuursleden? 
- Werkgroep inclusie oprichten in samenwerking met WWB denkende aan de 
klankbordgroep. Wie gaat die kar trekken? 
Rein gaat het antwoord van Anna Postma doorsturen. 

d) Wonen/zorg 
Over een rapport van Halberstma graag een vergadering beleggen. Loek zorgt dat 
de Werkgroep Wonen & Zorg in januari bijeen komt.  
Arnold:  Maakt een concept over ouderen zelfstandig thuis wonen. 
  

e) Communicatie 
Commissie OCO voorliggend veld via een inspiratiemiddag richten op de doelgroep. 
Gaat in januari aan het werk. 

- Commissie Boarger en Mienskip wordt uitgenodigd in april door de 
communicatiecommissie om de regie te houden. 

- Januari charme offensief aan de raad 
- Nieuwsbrief: aantal onderwerpen staat klaar. De voorzitter zorgt nog voor een 

voorwoord.    
- Er is onduidelijkheid over de werking van de website.  
- De Werkgroep Toegankelijkheid zou graag deelnemen in de Werkgroep 

Communicatie. 
- Wie is verantwoordelijk voor de website? Er zal afstemming moeten komen. 

  
5. Nieuws van de Cliëntenraad WWB 

- Gaan verder met nieuwe naam Cliëntenraad Werk en Inkomen. 
- Armoede en schulden bespreken met de raden. 
- Nieuwe plannen voor aankomende 3 jaar, investeren. 
- Ervaringsdeskundigen gaan uitgenodigd worden voor informatie gesprekken. De 

mensen krijgen een brief. 
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- Tour SWF ook verschillende bedrijven benaderen voor de aanvraag van 
energiedekking. Dit loopt nog steeds. Er wordt gewerkt uit vertrouwen. Iedereen 
die het aanvraagt krijgt de tegemoetkoming. Een inloop bij de balie kan dagelijks. 

- Achterban vergadering gaat in maart plaatsvinden. Of overlapt dit met de inspiratie 
middag? 

- Er komt een soort noodfonds van 1 miljoen beschikbaar om bijstand aan te vragen 
bij Marianne Poelman. 

- We zijn druk met Empatec, het voorstel in de raad. De participatie wet etc. Jeugd 
en zwerf jongeren 

 
6. Rondvraag en sluiting 

Volgende vergadering: 23 januari 2023 
 
Omstreeks 16:30 uur hebben we een gezellige nazit met een natje en een droogje. 
We wensen elkaar goede feestdagen en gaan omstreeks 17:30 uur huiswaarts 
 
RBr 21-12-22 


