Verslag van de vergadering op 15 september 2020
Aanwezig : Alexander Hendriks ; Auke van der Kooi ; Martin Schaper; Louis Douma; Karla van
Leersum; Harrie Steenstra ; Pieter Kloosterman; Anke Sinnema ( beleidsmedew) ;
Gerben Lenstra ( voorz) Corrie Kool ( secr.)
1. Hielke Jan Ellens presenteert de nieuwe website .
Alle aanwezigen zijn heel tevreden met het resultaat . De website is gebruiksvriendelijk en
voldoet aan de verwachtingen . Hielke Jan gaat verder met de opdracht en zal daarna het geheel
overdragen aan Martin Schaper.
Actie :

Martin Schaper vraagt Hielke Jan nog naar de mogelijkheden van een “eigen
beveiligde “ gedeelde pagina binnen de website.

2. Functies
Gerben Lenstra : interim voorzitter
Corrie Kool : secretaris – penningmeester
Martin Schaper : webbeheerder + Facebookbeheer
Gerben Lenstra – Karla v. Leersum – Martin Schaper – Corrie Kool : sollicitatiecommissie
Gerben Lenstra : PR-stukjes Feanster -- eventueel is Alexander Hendriks beschikbaar als
vervanger.
PR – stukjes worden gemaakt in samenwerking met Martin Schaper voor plaatsen op de
Facebookpagina.
3. Mededelingen van Anke Sinnema
Jobinder – er is een nieuwe bestuurder : Paul v.Bommel
Actie :

uitnodigen om kennis te maken – cliëntenraad ??

Zorgaanbieders - alle zorgaanbieders zijn ivm de Covid -19 maatregelen tot
Juli 2020 doorbetaald . Daarna is de betaling voor geleverde diensten.
Anke werkt met een paar collega’s aan een jaarplanning voor de te geven adviezen
Zij maakt ook afspraken met de teamleiders van de Gebiedsteams om 2x per jaar verslag te doen
In de Adviesraadvergaderingen.
Toezichthouder momenteel zijn er 2 toezichthouders .

Anke gaat de Gemeente Achtkarspelen verlaten en keert terug naar haar oude functie in
Leeuwarden .
Een collega gaat haar vervangen tot er een opvolger is.
4. Vergaderdata
Oktober – blijft 20 oktober van 19.00 uur – 21.00 uur
November - wordt 10 november van 19.00 uur- 21.00 uur
December – wordt 8 december van 19.00 uur – 21.00 uur
Anke regelt voor 2020 de raadszaal
In 2021 zijn de vergaderingen elke tweede dinsdag van de maand
Actie :
In december kan de raadszaal gereserveerd worden voor 2021 >> Corrie
5. Installatie adviesraad
Actie :
Anke Sinnema informeert bij Margreet Jonker
Voorkeur van aanwezigen – niet zo’n grote bijeenkomst .
In elk geval uitnodigen : Anton Roodhardt ivm afscheid .
Tevens uitnodigen : Anna Dora Winius ; Jelske Klijnstra ; Andries Hofstra ; Toos v.d.Vaart
6. Doelgroepen
Actie :
Gerben Lenstra stelt lijstje met doelgroepen samen

