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Verslag:   Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden 
Datum:   28 februari 2019 
Locatie:   Hofkamer, Grote Kerkstraat 16 
Aanwezig: 
Roelof de Boer   voorzitter (themagroep Zorg) 
Joop Abma   secretaris (themagroep Participatie/Werk) 
Sander Luiijf   penningmeester (themagroep Participatie/Werk) 
Vera van Dijk   lid (themagroep Jeugd) 
Gjalt Stienstra   lid (themagroep Jeugd) 
Richard Wortel   lid (themagroep Jeugd) 
Jan Liezenga   lid (themagroep Participatie/Werk) 
Martin Schram   lid (themagroep Participatie/Werk 
Henk Sikkema   lid (themagroep Participatie/Werk) 
Mike Jager   lid (themagroep Zorg)    
Hanneke Fonteijn  lid (themagroep Zorg) 
Hanneke Vervoort  lid (themagroep Zorg) 
Nelly Dooper   lid (themagroep Zorg) 
Senaida Bron   aspirant-lid 
Jos Reitsma   aspirant-lid 
Verslag: 
Rinny Toornstra  secretariaat  

 
Opening en kennismaking   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe 
leden. Er volgt een kennismakingsronde. Jos Reitsma is als interventiemedewerker dak- en 
thuislozen werkzaam bij Zienn. Senaida Bron werkt in het onderwijs en geeft les op het 
Comenius. Beide hebben gesolliciteerd op de vacatures voor de themagroep Jeugd.  
 

1. Vaststellen agenda   
Op verzoek van Mike wordt de conceptversie van het ongevraagd advies Toezicht kwaliteit 
gecontracteerde zorgaanbieders, besproken bij agendapunt 10c. De agenda wordt vervolgens 
vastgesteld.  
 

2. Mededelingen   
- Nelly deelt mee dat zij besloten heeft om de ASD te verlaten. Het is voor haar niet 
langer meer te combineren met haar andere werkzaamheden. Als pgb-ambassadeur blijft zij 
echter betrokken bij de gemeente. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en overhandigt 
haar een cadeaubon als dank voor haar deelname.  
- De voorzitter deelt mee dat het bestuur onlangs kennis heeft gemaakt met de nieuwe 
directeur Sociaal Domein, Eelke de Jong. Er is inmiddels een vervolgafspraak gemaakt.   
- De secretaris deelt mee dat vanwege bezuinigingen in het mfc Ludingawaard, de vaste 
vergaderlocatie van de ASD, er ’s avonds geen personeel meer aanwezig kan zijn. Dit betekent 
dat de koffie en thee zelf uit de automaat moet worden gehaald en men zelf de locatie moet 
afsluiten. Vooralsnog is er geen sprake van verhoging van de huur van de ruimte.  
  
 3. Ingekomen en uitgegane post 
Ingekomen: 
- Brief over aanpak Jeugd. Wordt later in de vergadering op teruggekomen.  
 

4. Verslag vergadering d.d. 24 januari 2019 en actielijst 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van: 
- Bezoek themagroep Participatie, Werk en Inkomen. Jan deelt mee dat er op 19 maart 
a.s. een vervolgbezoek is gepland aan Caparis.  
- Vragen over zorgverzekering AV Frieso. Afgesproken wordt dat Hanneke een mail 
stuurt aan Gina Frans van de gemeente en bij haar informeert wanneer de aanbesteding voor 
volgend jaar gaat lopen en aangeeft dat de ASD daar graag in een vroeg stadium over mee wil 
praten. De secretaris stuurt de vraag van Jan aan Hanneke door. Deze zal zij in de mail 
opnemen.  
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- Op 6 maart a.s. is er een presentatie van de gemeente over de ontwikkelingen binnen 
de Jeugdzorg. De themagroep Jeugd zal de bijeenkomst bijwonen. Over de wachtlijsten in de 
jeugdzorg, zegt Gjalt begrepen te hebben dat de Rekenkamer van de gemeente Leeuwarden 
een onderzoek gaat doen naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. 
- Jaarverslag ASD 2018. Joop is er mee bezig.  
- Aan de actielijst wordt toegevoegd: advies beschermde werkplekken Caparis.  
Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.  
 
 5.   Werkgroep Belanghebbenden WMO 
Voor de nieuwe leden licht Joop een en ander toe. De werkgroep Belanghebbenden WMO buigt 
zich over de bezuinigingsopdracht bij de gemeente van vier miljoen euro. Joop heeft, als 
vertegenwoordiger van de ASD, als adviseur zitting in de werkgroep. Hij deelt mee dat de 
werkgroep intussen drie keer bijeen is geweest. Inmiddels is er een procescoördinator 
benoemd. Joop doet kort verslag van de besprekingen die tot nu toe binnen de werkgroep 
hebben plaatsgevonden. Voor 1 mei a.s. moet er een plan liggen voor de bezuinigings-
opdracht. Gjalt vraagt zich af of de lichte jeugdondersteuning wel overeind blijft. Opgemerkt 
wordt dat organisaties als Reik, Het Buro en Amaryllis dit momenteel in hun takenpakket 
hebben. Joop merkt op dat de werkgroep nu de opdracht heeft om in groepjes de modellen te 
vergelijken en aan te zetten tegen de verschillende criteria. Volgens hem kan het nog alle 
kanten uit met de lichte jeugdondersteuning. Gjalt merkt op dat het goed is indien je vroeg 
wilt inzetten, maar als de geldstroom stopt, waar blijft dan de ondersteuning die er momenteel 
is? Joop geeft aan dat de lichte jeugdzorg onder de WMO valt en dat er niet valt te ontkomen 
aan bezuinigingen. De vergadering constateert dat het belangrijk is dat de voorliggende 
voorzieningen en de lichte jeugdzorg in stand blijven. Afgesproken wordt dat Joop dit punt 
mee zal nemen naar de werkgroep. Joop geeft aan dat het voorstel voor wisselende deelname 
van ASD-leden aan de werkgroep niet goed werd ontvangen. Joop zal zitting blijven nemen in 
de werkgroep. Hij zou graag zien dat zowel uit de themagroep Jeugd als uit de themagroep 
Zorg een paar leden de stukken meelezen en hier feedback op geven. Jos, Vera, Hanneke F. 
en Gjalt zijn bereid om als klankbordgroep te fungeren. Men zal een keer in de twee weken 
een uurtje bij elkaar komen.   
Als speerpunten worden benoemd: onafhankelijk en adviserend, ontschotting, aandacht voor 
de mensen die het betreft; preventie (en de definitie daarvan); hoewel sanering onont-
koombaar is, bewaken dat de zorg zoveel mogelijk in stand blijft en tenslotte cultuurver-
andering. Joop merkt op dat beschikkingsvrij werken een hoop administratie scheelt en  
daarmee ook veel te besparen is. Henk merkt op dat het bewaken van de kwaliteit van zorg 
wel een punt van aandacht is.  
  
 6.   Open Podium gemeenteraad 27 februari en voorbereiding 6 maart a.s. 
De voorzitter licht toe dat de brief van de gemeente over sturing op jeugdhulp informatief is 
en volgende week woensdag 6 maart a.s. onderwerp van discussie zal zijn. Op de vraag hoe 
de ASD hierop gaat reageren, geeft Vera aan dat de themawerkgroep in grote lijnen al een 
reactie klaar heeft. De nieuwe leden wordt gevraagd om hier ook even naar te kijken. 
Afgesproken wordt dat de concept-reactie nog even goed onder de loep wordt genomen en dat 
de definitieve reactie vervolgens naar de voorzitter gaat. Roelof zal de brief ondertekenen en 
zorgen dat deze bij de gemeente komt. Tijdens het Open Podium op 6 maart a.s. zal Gjalt 
namens de ASD het woord doen.   
 
  7.   Inventarisatie contacten ASD-leden met CR’en 
Meegestuurd is een schema met een inventarisatie van de huidige contacten die de ASD-leden 
hebben met CR’en en welke mogelijkheden zij voor uitbreiding van hun netwerk zien. Op de 
vraag van de voorzitter hoe hiermee verder, wordt afgesproken om het breder te trekken en 
ook andere contacten dan CR’en, zoals bijvoorbeeld wijkpanels of wijkverenigingen in de lijst 
op te nemen. De voorzitter antwoordt desgevraagd dat de informatie van de flipovers niet 
meer beschikbaar is. Afgesproken wordt dat Rinny het schema voor de volgende vergadering 
in de Dropboxmap Contactgegevens zet, zodat alle leden deze zelf kunnen aanvullen. 
 

8.     Werkgroep PR en stand van zaken website 
Joop meldt dat de website bijna klaar is. Binnenkort vinden de laatste aanpassingen plaats. De 
melding over een veiligheidscertificaat, die een aantal leden momenteel krijgt bij het openen 
van hun mail, zal hij opnemen met Jacob van der Ploeg. Zodra de website klaar is, zal Joop 
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zich uit de werkgroep terugtrekken. Geconstateerd wordt dat het goed is om ruchtbaarheid te 
geven aan de nieuwe site. De werkgroep heeft morgen overleg met Jacob van der Ploeg en zal 
de PR voor de nieuwe website dan bespreken. Verder zal de werkgroep morgen ook de 
toegankelijkheid van de site voor mensen met een visuele beperking en laaggeletterden, 
onder de aandacht brengen. Voor deze laatste groep wijst Nelly op de mogelijkheid om de 
website te laten toetsen door de LFB in Leeuwarden.   

 
9.     Werkgroep Vacatures 

Met het vertrek van Nelly is er een vacature ontstaan bij de themagroep Zorg. De werkgroep 
zal zich hierover buigen. Sander mailt de leden van de werkgroep.     
 
 10. Bespreekpunten themagroepen 
a. Participatie/werk en Inkomen 
Jan doet verslag van het bezoek van de themagroep aan Caparis. Er zijn zorgen over de 
beschermde werkplekken, maar de grootste zorg is het weghalen van de groenvoorziening. 
Verder wil Caparis op een deel van het bedrijf een verdienmodel toepassen. Volgende week 
heeft de themagroep een vervolgoverleg. Jan merkt op dat de gemeente nog met een plan 
moet komen voor wat ze met Caparis willen. De themagroep wil nu eerst het plan van de 
gemeente afwachten, dat in april wordt verwacht, en daar vervolgens een advies op geven. 
Andere onderwerpen die de themagroep op de agenda heeft staan zijn de wijziging van de 
termijn van schuldkwijtschelding van drie jaar naar vijf jaar en het geringe aantal reacties op 
de door de gemeente verstuurde brief aan uitkeringsgerechtigden. De themagroep komt 
binnenkort weer bijeen.  
c. Jeugd 
Mike heeft het ongevraagd advies over het toezicht op de kwaliteit van de gecontracteerde 
zorgaanbieders aan de leden rondgestuurd. De voorzitter stelt voor om dit ook binnen de 
ASDF te bespreken. Die kan dan besluiten of ze ook willen reageren. Voor de ASDF wordt een 
aangepaste versie gemaakt. Afgesproken wordt dat Hanneke de brief nog even zal redigeren.  
b.  Zorg 
De gemeente heeft de ASD gevraagd wat men in het kader van het monitoren en evalueren 
van de pilot met de Arrivapas van belang vindt om te weten. De themagroep Zorg vindt dit 
wel erg makkelijk gesteld. Afgesproken wordt dat Hanneke namens de themagroep een reactie 
mailt naar Irma Vennema van de gemeente. 
 
 11. Rondvraag 
- Als nieuwe leden geven Jos en Senaida aan hoe zij deze eerste vergadering hebben 
ervaren. De nieuwe leden zullen worden toegevoegd aan de WA-groep van de ASD en krijgen 
toegang tot de Dropbox van de ASD. 
- De voorzitter constateert dat onderwerpen in toenemende mate binnen de thema-
groepen worden besproken. Hij vindt dit een positieve ontwikkeling en hoopt dat dit zich 
voortzet.  
 
 12. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens om 22.15 u. de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor 
hun inbreng. De volgende vergadering is op donderdag 28 maart 2019 om 19.30 u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


