
  
  
Korte samenvatting en afspraken van de vergadering van 10 mei 2022  
Aanwezig :  Gerben Lenstra voorz.; Auke van der Kooi; Martin Schaper;  Alexander Hendriks ; Johan 
Kootstra; Karla van Leersum ; Titia van der Ploeg; Corrie Kool versl.  
 
Afwezig :  Harrie Steenstra m.k ;Pieter Kloosterman m.k. Rienk Bouma m.k. 
Gast : Nienke de Vries ( online ) Wanne Verheul ; Astrid de Vries  
 
Gast : Janet Westra ; Carolien  van Diesen , beide inwoners van 8K  ( Mevr. van Diesen wordt 
genoteerd voor een themagroep )  
 
2. Mededelingen :   
      * Het geplande sollicitatiegesprek heeft op 22 april plaatsgevonden helaas zonder het 

gewenste  resultaat.  
* Corrie heeft gereageerd op een email van Gerrit Haaksma zij heeft  voorgesteld om in de 

tweede helft van juni een overleg te plannen met de beide DB’s  
* Inmiddels is naar 14 instanties van maatschappelijk belang een brief gestuurd . Er zijn van 

hen geen reacties ontvangen . 
 

Ingekomen stukken   
Een uitnodiging voor het Alzheimer café op 17 mei . Thema is “Samen Dementievriendelijk”.  
Namens de Adviesraad zullen Johan en Corrie daarbij aanwezig zijn.  

Een uitnodiging van het FNV om mee te praten over de Participatiewet / bijstand. Corrie zal 
de uitnodiging doorsturen  

 
3. Samenvatting van 12 april 2022 geen op- en aanmerkingen  
 
4. Project T-diel  

Nienke de Vries verteld enthousiast over een succesvol project in T-diel  ; Omtinken foar 
elkenien.  
Het is een project om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ( klassiek doelgroep 
) sociaal te activeren.  
Alle mensen worden benaderd , er wordt voorlichting gegeven – workshops etc.  
De groep bestaat uit 191 personen het project is geslaagd als 80 personen op een of andere 
manier mee gaan doen en dus uit hun isolement komen.  Er is niets verplicht er is geen 
enkele dwang  
Op dit moment zijn 70 personen geactiveerd.  Meestal gaat het om vrijwilligerswerk.  
Vanwege dit resultaat ligt er een voorstel bij het college om dit project met nog een half jaar 
te verlengen, de financiële middelen hiervoor zouden wel gevonden kunnen worden.  
In Achtkarspelen is destijds geen motie ingediend door de Raad en dus zijn hier geen 
middelen voor.   



Het blijkt dat de doelgroep die jaren met rust is gelaten wel degelijk potentie heeft als je 
investeert 
Vanwege het succes in T-diel is besloten om ook hier met een klein experiment te beginnen.  
De voorbereidingen zijn begonnen , Nienke hoopt dat het uitvoeringsplan in september rond 
is. 
Uitgangspunt is dat dit project binnen de bestaande budgetten zal worden uitgevoerd. 
→  Om dit project te ondersteunen zal de Adviesraad een ongevraagd advies geven. 
 

5. Toelichten beleidsregels niet uitkeringsgerechtigden en kwetsbare jongeren. 
Het gaat in hoofdzaak om mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
 Kwetsbare jongeren die nog geen startkwalificatie hebben. ( VSO pro ) 
Het gaat om nieuwe beleidsregels omdat er geen echt beleid was voor deze doelgroep. Dit is 
nodig om deze doelgroep af te bakenen en puur om te voorkomen dat deze jongeren in de 
bijstand komen. 
→ De Adviesraad wordt om advies gevraagd. 
 

6. Wanne Verheul en Astrid de Vries praten ons bij over de gebiedsteams. 
 Wanne heeft de leiding over de vakgroep WMO 
 Astrid heeft de leiding over de vakgroep   Jeugd – beleid vooral vanuit SDF 
 Gert Jan Modderman heeft de leiding over  de vakgroep Participatie  

  
Op de vraag of de medewerkers door de hoge caseload nog aan gesprekken bij de mensen 
thuis toe komen blijkt dat zowel bij WMO als jeugd dit nog altijd de voorkeur heeft zeker het 
eerste gesprek. 
Bij participatie is het eerste gesprek vaak op het gemeentehuis het vervolg gesprek is vaak óf 
thuis, óf op de werkplek , soms bij de MOA of in de Kruidhof. 
 
Bij de WMO is een stijging van de aanvragen , wat toegeschreven kan worden aan de 
vergrijzing. 
Bij Jeugd blijven de aanvragen redelijk stabiel. 
Momenteel wordt gewerkt aan proces optimalisatie. 
 

7. Omgaan met vertrouwelijkheid – stuk van Gerben 
Naar aanleiding van dit stuk wordt besloten om het mee te nemen naar de training van de 
Koepel op vrijdag 13 mei en om Petra van der Horst te vragen naar  meer informatie . 
 

8. Prioriteiten nieuw op te stellen beleidsplan 
Omdat in verband met het vertrek van Marijke Sybrandi  er op dit moment door de 
beleidsmedewerker nog geen tijd is om dit onderwerp uit te werken , blijft dit liggen. 

 
9.  Het jaarverslag wordt goedgekeurd en door Corrie naar het College gestuurd . 
 
10. Rondvraag ; 
 Auke van der Kooi en Corrie Kool zullen de beide adviezen maken.  

 
 
  
 
  

  
  



  
  

  
  

  
  
  
   
  
  
  

   
  

  
  

  
   
  
  
  
 


