Korte samenvatting en afspraken van de vergadering van 14 december 2021
Aanwezig : Harrie Steenstra ( voorzitter ) Gerben Lenstra ;Auke van der Kooi; Martin Schaper; Rienk
Bouma; Pieter Kloosterman ; Alexander Hendriks ;Johan Kootstra; Karla van Leersum ;Titia van der
Ploeg; Corrie Kool versl.
Gasten : Jeen Jager ; Nynke Talstra ; Anita Scheeringa ; Hedwig Bijkerk en Herma Hemmen
3. Naar aanleiding van een ingekomen reactie van B&W op ons advies “vernieuwen
participatiebeleid2022-2026’” merkt Auke op dat er niet gereageerd is op ons advies ‘om
gemeentelijke organisaties te betrekken bij het invullen van hun vacatures ‘
→ Harrie stelt voor om samen met Corrie dit advies nog een keer extra onder de aandacht van B&W
te brengen.
Naar aanleiding van ons advies mbt het Volwassenenfond vraagt Alexander zich af of de 120% norm
om in aanmerking te komen voor dit fonds niet omhoog kan omdat er in een jaar uitgegaan zou
moeten worden van een jaar gemiddelde .
→Reactie van Jeen Jager het inkomen op het moment van aanmelding is bepalend.
→ Harrie ziet aan ontwikkelingen binnen het Gemeentelijk apparaat dat geprobeerd wordt de regels
op te rekken en zou daar graag nog eens met Jeen Jager over van gedachten willen wisselen .
4.Anita Scheeringa informeert ons aan de hand van een presentatie over het beleidsplan
Schulddienstverlening 2020-2024.
Doel is zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners met schulden te maken krijgen. De praktijk wijst uit
dat inwoners 4-7 jaar problemen hebben vóórdat zij bij de Gemeente aankloppen.
Door de integrale aanpak en onderlinge afspraken die gemaakt zijn kan er snel begonnen worden
met hulp verlenen.
In tegenstelling tot wat verwacht zou kunnen worden is door de coronamaatregelen geen toename
van het aantal aanvragen voor budgetbeheer.
5. Energie armoede ; Jeen Jager
Momenteel erg actueel door de sterk stijgende prijzen.
De overheid heeft enkele maatregelen ter compensatie genomen te weten een belastingverlaging op
energie die voor iedereen geldig is .
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Daarnaast komt er voor het jaar 2022 een toelage van €200 voor mensen met een gemeentelijke
uitkering . Deze wordt door de Gemeente in het eerste kwartaal van 2022 uitgekeerd.
Verder is er een landelijke regeling voor de overige mensen met een laag inkomen. ( waarschijnlijk
wordt dit ook door gemeenten uitgekeerd )
Inwoners kunnen deelnemen aan energie coaching daarbij krijgt men advies om zo efficiënt mogelijk
met energie om te gaan.
Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt voor het verduurzamen van het woningbestand.
6.Menstruatie armoede; Nynke Talstra
Een motie van Groen Links maakte de gemeenteraad hierop attent en verzocht hen om hier
aandacht aan te besteden.
Naar schatting 1op de 10 vrouwen/meisjes heeft hiervoor geen geld.
De gemeente heeft een inventarisatie gedaan en scholen benaderd en afspraken met hen gemaakt.
Om de toegang tot deze producten zo laagdrempelig mogelijk te houden krijgt elke school een doos
met menstruatieproducten waaruit degenen die dit nodig hebben dit gratis mee kunnen nemen.
De gemeente zorgt voor bevoorrading.
De aanwezige adviesraadleden vinden dit een mooie actie van de Gemeente.
7.Inkoopbeleid ; aan de hand van een PowerPoint presentatie neemt Herma Hemmen ons mee in
datgene wat zich afspeelt binnen dit proces en de keuzes die gemaakt worden.
De adviesraad heeft op een vorig concept een pré advies gegeven en de adviezen zijn in deze versie
meegenomen.
Met de adviesraad delen de samenstellers onze zorgen met betrekking tot het inzetten van
vrijwilligers en gebruik maken van mantelzorgers.
De gemeente zal deze mensen beter moeten faciliteren.
8. Woonplaatsbeginsel jeugdwet; Hedwig Bijkerk
Per 1 januari 2022 gaat deze wet veranderen en Hedwig praat ons bij welke consequenties deze
wijziging heeft.
Een advies wordt niet verwacht, Harrie zegt een reactie van instemming toe.
9 + 10
Evaluatie samenwerking én Scholing blijven in verband met de tijd staan tot de volgende
vergadering.
11. Er zijn geen punten voor de rondvraag.
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