
  
  
Korte samenvatting en afspraken van de vergadering van 13 september 2022 
Aanwezig :  Harrie Steenstra , voorzitter : Auke van der Kooi; Martin Schaper;  Alexander Hendriks ; 
Karla van Leersum; Rienk Bouma ;  Titia van der Ploeg; Corrie Kool versl.  
 
Afwezig :  Johan Kootstra m.k ; Gerben Lenstra m.k.   
Gasten :  Dhr. T. Brinkman wethouder ; Dhr. S. Vegelin wethouder 
 
 
2. Naar aanleiding van de jaarplanning 2022-2023 merkt Titia op dat aan de planning van 

oktober toegevoegd wordt : Beleidsregels wmo en jeugd door Cor de Val 
 Het voorstel vergaderdata 2022-2023 wordt ongewijzigd aangenomen. 
 Het concept gevraagd advies- beleidsregels besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2014 

wordt verstuurd naar het College 
 
3. Samenvatting van 10 mei 2022  - n.a.v. energiecoach – Karla v. Leersum merkt op dat het hier 

om een vrouwelijke energiecoach gaat. 
 
4. De heren Brinkman en Vegelin stellen zich voor  
 Daarna stellen alle adviesraadsleden zich in een ontspannen sfeer voor en wordt ingegaan op 

de achtergrond en motivatie van elk van de leden. 
De beide heren hebben een groot netwerk en Karla van Leersum vraagt hen in dat netwerk 
eens na te gaan of daar eventueel mensen zijn die te motiveren zijn voor de Adviesraad. 
In reactie op deze vraag willen beide heren van ons weten welke vacatures wij zoeken.  
→ afgesproken wordt dat wij onze vacatures naar beide heren sturen . 
 → Karla van Leersum en Corrie Kool pakken dit op . 
 
Zowel Dhr . Brinkman als Dhr. Vegelin willen in de energiecrisis een zo efficiënt mogelijke 
verdeling van de beschikbare middelen.  
Zij willen nu in het geval van deze crisis maar ook in andere voorkomende situaties zoveel 
mogelijk gebruik maken van de kracht van de dorpen in onze Gemeente.  
Daarnaast willen zij proberen meer verbinding te krijgen tussen de mensen en de Gemeente 
 
Aandacht voor kinderen in de gezinnen die het moeilijk hebben – zoveel mogelijk zorgen voor 
gelijke kansen. 
Aandacht voor verruwing in onze samenleving – met name onder de jeugd. 
Jeugd Boa in de dorpen. 
Dorpshuizen en Sociaal Cultureel Werk in stand houden . 
Harrie Steenstra brengt het woonplaatsbeginsel voor leden van de Adviesraad onder de 
aandacht van beide wethouders en legt uit wat dit betekent voor de samenstelling van de 
Adviesraad.  



Zowel Auke van der Kooi als Harrie Steenstra hebben weliswaar een binding met de 
Gemeente Achtkarspelen maar wonen buiten de Gemeente. 
Titia van der Ploeg zal een en ander nog juridisch nakijken en daarna de Verordening 
aanpassen die vervolgens naar de Adviesraad en naar het College gestuurd zal worden en 
besproken zal worden in een raadsvergadering . 
Mogelijk dat in deze situatie gekozen gaat worden voor een termijn van 4 jaar. 
De heren Brinkman en Vegelin verlaten hierna de vergadering. 
 

5. Twee convenanten hulpmiddelen  
 Titia van der Ploeg geeft een korte toelichting. 

Zowel het convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende 
woonvoorzieningen als het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen, zijn 
duidelijk een hele verbetering voor gebruikers.  
De inzet van een casemanager Hulpmiddelen bij een complex traject kan voor de aanvrager 
van grote betekenis zijn. 
 

6. WMO vervoer Jobinder 
In verband met personeelstekort is de vraag of wij akkoord kunnen gaan met een inkrimping 
van reizen met WMO vervoer voor niet noodzakelijke ritten tijdens de spitstijden bij 
Jobinder. 
De Adviesraad kan hier niet mee instemmen . 
 

7. Rondvraag : 
Auke van der Kooi vraagt of er al een reactie ontvangen is van ons ongevraagd advies van 1 
juni 2022 met als onderwerp “ omtinken foar elkenien “.  
Corrie Kool zal het nakijken. 
Tijdens ons gesprek dit voorjaar met HR is afgesproken dat wij later dit jaar bijgepraat 
zouden worden over werkervaringsplekken.  
Wanneer gaat dit plaats vinden ?  
Titia van der Ploeg vraagt het na aan George Le Febre - HRM adviseur 
 
Alexander Hendriks stelt voor om volgende vergadering kort terug te kijken op het gesprek 
met de wethouders. 
Hij informeert de adviesraad over een bijeenkomst van het FNV op 29 september . 
Het betreft een debat van de FNV voorzitter met Pieter Omtzigt over het oplossen van 
maatschappelijke problemen en welke samenleving wij willen. 

 


