Korte samenvatting en afspraken van de vergadering van 12 april 2022
Aanwezig : Harrie Steenstra ; Gerben Lenstra; Auke van der Kooi; Martin Schaper; Alexander
Hendriks ; Johan Kootstra; Karla van Leersum ; Rienk Bouma ;Titia van der Ploeg; Corrie Kool versl.
Afwezig : Pieter Kloosterman m.k.
Gast : Evelien Jager ; Marijke Sybrandi ; Tannie Peeters ( Zorgbelang ) en Miranda van der Hout
Clionn.
2.

Mededelingen :

*

Johan Kootstra en Karla van Leersum gaan als afgevaardigden van de Adviesraad naar een
open middag van de MOA ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan

*

Corrie heeft weer contact gehad met Nienke Messham , nu om een afspraak te plannen voor
een overleg van beide DB’s Gerrit Haakman ( voorzitter ) zal hierover contact opnemen.

*

Het sollicitatiegroepje is op 22 april in gesprek geweest met een inwoner van onze gemeente

Ingekomen stukken
Een vraag van Auke van de Kooi met een reactie van Jeen Jager over de energietoeslag en
van Nienke de Vries over het project “omtinken foar elkenien.”
Naar aanleiding van de reactie van Nienke de Vries over dit project wordt besloten om haar
uit te nodigen in de volgende vergadering.
Naar aanleiding van een verzoek om deelname aan een communicatie onderzoek stellen
Gerben en Alexander zich beschikbaar hiervoor
3.

Samenvatting van 8 maart 2022 geen op- en aanmerkingen

4.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Evelien Jager geeft een korte inleiding
De nota OCO van november 2021 is verder uitgewerkt waarna men in overleg is gegaan met
de verschillende zorgaanbieders.
Uiteindelijk is er een contract voor onafhankelijke cliëntondersteuning met 3 zorgaanbieders
gesloten, waarbij voorwaarde was dat deze zorgaanbieders om de kwaliteit te waarborgen
aangesloten waren bij de beroepsvereniging.
Het gaat om Zorgbelang – Clionn en MEE.
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De medewerkers van de gebiedsteams krijgen nog een presentatie over OCO , de inwoners
van de gemeente krijgen informatie via de website van de Gemeente en via de Feanster
Daarna geven Tannie Peeters en Miranda van der Hout een presentatie en antwoord op
vragen.
5.

Bijpraten WMO onderwerpen
Marijke Sybrandi : De staatsecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten
dat voor wat de WMO betreft het plan is om vooral rust te creëren rond de WMO .
De focus is gericht op :
Zelf-en samenredzaamheid
Passende ondersteuning
Meer aandacht voor de preventieve positie van de WMO in het zorgstelsel
Decentrale uitwerking tenzij ----. →→lokaal waar mogelijk
regionaal waar noodzakelijk
Vanuit 1 overheid werken aan passende ondersteuning en zorg
Meer monitoren en samenwerken
Aan de hand van deze overstijgende principes zal de WMO doorontwikkeld worden.
Aan de hand van een presentatie laat Titia van der Ploeg de demografische ontwikkelingen
van de bevolking zien.
De samenstelling van de bevolking is aan het veranderen , het aantal ouderen groeit en het
aantal jongeren neemt af. Daarnaast zijn er veranderingen in huishoudenssamenstelling. Het
aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Deze ontwikkelingen hebben consequenties
voor veel aspecten in de samenleving en dus ook voor het Sociaal Domein.
Voor Achtkarspelen geldt dat wij in vergelijking met andere gemeenten veel ouderen zullen
hebben en veel mensen met een LVB.
Met name bij het maken van nieuw beleid zal hier rekening mee gehouden moeten worden.
→ Vraag :
Stel er komt een nieuw beleidsplan wat is belangrijk :
-

Waar moet de Gemeente in elk geval aandacht aan besteden
Wat moeten we niet vergeten
Wat moet als eerste
Wat kan als laatste

In verband met de tijd wordt afgesproken dat Harrie, Gerben en Corrie een voorzet op papier
zullen geven die dan in de volgende vergadering besproken wordt.
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8.

Rondvraag

Gerben Lenstra brengt het onderwerp vertrouwelijkheid onder de aandacht , mede door de
informatie die wij kregen hierover tijdens de eerste trainingsavond van de Koepel.
Afgesproken wordt dat hij hierover een en ander op papier zet wat in de volgende
vergadering besproken zal worden.
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