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Verslag:   Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden 
Datum:   28 maart 2019 
Locatie:   mfc Ludingawaard te Leeuwarden 
Aanwezig: 
Roelof de Boer   voorzitter (themagroep Zorg) 
Joop Abma   secretaris (themagroep Participatie/Werk) 
Vera van Dijk   lid (themagroep Jeugd) 
Richard Wortel   lid (themagroep Jeugd) 
Jan Liezenga   lid (themagroep Participatie/Werk) 
Henk Sikkema   lid (themagroep Participatie/Werk)  
Hanneke Fonteijn  lid (themagroep Zorg) 
Jos Reitsma   aspirant-lid 
Afwezig: 
Sander Luiijf   penningmeester (themagroep Participatie/Werk) 
Gjalt Stienstra   lid (themagroep Jeugd) 
Hanneke Vervoort  lid (themagroep Zorg) 
Mike Jager   lid (themagroep Zorg)  
Martin Schram   lid (themagroep Participatie/Werk) 
Verslag: 
Rinny Toornstra  secretariaat  

 
Opening    
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

1. Vaststellen agenda   
De agenda wordt doorgenomen. De bezetting van de themagroep Jeugd zal bij punt 9c worden 
besproken, waarmee de agenda vervolgens wordt vastgesteld. 
  

2. Mededelingen   
- Bericht van verhindering is ontvangen van de afwezigen. Jos komt later.  
- De voorzitter deelt mee dat Senaida Bron na de vorige vergadering heeft laten weten 
zich terug te trekken, omdat zij een ander beeld had van het werk van de adviesraad.  
- Verder is sinds deze week de nieuwe website in de lucht. Er is een persbericht 
opgesteld, dat binnenkort in de Huis aan Huis komt. Hiervoor heeft websitebouwer Jacob van 
der Ploeg voorafgaand aan de vergadering foto’s gemaakt.  
- De voorzitter deelt mee dat er vorig jaar een Netwerk Advies- en Cliëntenraden in  
Fryslân is opgezet. Die heeft contact gelegd met Sociaal Domein Fryslân, onder andere over 
de Jeugdzorg. Onlangs heeft men met twee mensen een gesprek gehad over huiselijk geweld. 
Op 11 april a.s. wordt er een avond georganiseerd voor belangstellenden van alle advies- en 
cliëntenraden. De uitnodiging hiervoor volgt nog. Die zal Roelof aan iedereen doorsturen.   
- Verder is er gesproken met de nieuwe programmamanager van het Sociaal Domein 
Fryslan, die het Actieplan voor de Jeugd in de provincie gaat trekken. Hij wil alle advies- en 
cliëntenraden betrekken bij het plan. Op woensdag 3 april a.s. is er om 9.00 uur een 
vervolggesprek in het Werkcafé.   
 - Bij het Lectoraat Welzijn Nieuwe Stijl is een nieuwe lector benoemd, Jolanda Tuinstra. 
De voorzitter en de secretaris, beide betrokken bij het lectoraat, zullen binnenkort een gesprek 
met haar hebben.  
- De voorzitter zal op 2 april a.s. de startbijeenkomst van de V-O-L in de Blokhuispoort 
bijwonen. Voor de maanden april en mei heeft de V-O-L een planning gemaakt om de wijken 
in gaan.  
- In het kader van de ontwikkelingen rond de WMO is er onlangs een dagdeel 
georganiseerd waarop mensen die zelf ondersteuning krijgen, hun verhaal konden doen. De 
voorzitter en Hanneke F. waren daarbij aanwezig. Hanneke F. doet hiervan verslag. Zij vond 
het opvallend dat mensen vaak veel moeite moeten doen om op het juiste adres te belanden.  
Informatie of adressen blijken vaak verouderd. Hanneke vond het een interessante 
bijeenkomst. Er komt een verslag van de avond. Volgens Roelof zal dat worden gevoegd bij 
het advies aan het college omtrent de aanpak van de WMO. Hanneke is benieuwd wat er mee 
gebeurt. 
- Jos is intussen bij de vergadering aangeschoven.  
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- Gisteren was er Open Podium bij het Politiek Podium. Gjalt en Mike hebben 
ingesproken. Geconstateerd wordt dat beide dat goed hebben gedaan. Het verloop van de 
discussie tijdens die avond wordt besproken.  
- De secretaris deelt mee dat een vertegenwoordiging van de ASD vorige week een 
gesprek heeft gehad met de fractie van 50Plus.  
- Voor wat betreft de werkgroep WMO is gisteren officieel bekend gemaakt dat de 
gemeente Leeuwarden vanaf 2021 € 6,5 miljoen zou moeten inleveren op Beschermd Wonen 
en de maatschappelijke opvang. Jos attendeert op het vermelde aantal inwoners, dat volgens 
hem niet klopt.  
 
 3. Ingekomen en uitgegane post 
Uitgegaan: 
- Advies ASD over “Sturing op Jeugdhulp” 
- Ongevraagd advies ASD inzake toezicht kwaliteit gecontracteerde zorgaanbieders.  
Wordt bij agendapunt 5 en 6 op teruggekomen.  
 

4. Verslag vergadering d.d. 28 februari 2019 en actielijst 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.  
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van: 
- Mantelzorg. Hanneke F. deelt mee dat zij zich heeft aangemeld voor het Netwerk 
Mantelzorg.  
- Bezoek themagroep Participatie, Werk en Inkomen. Jan heeft op 19 maart jl. alleen 
een vervolgbezoek gebracht aan Caparis. Hij doet daarvan verslag en vertelt dat bij Caparis 
Stream bedrijven nu hun vacatures ophangen. Na de tweede periode van acht weken komt 
Vizier op werk in beeld.  
- PR-werkgroep. Nu de website klaar is, stapt Joop uit de PR-werkgroep. De voorzitter 
informeert wie van de ASD-leden de PR-werkgroep wil versterken. Tijdens de vergadering is 
daar nog niet meteen animo voor. In een volgende vergadering komt men hierop terug.   
- Jaarverslag 2018. Wordt meegestuurd met de stukken voor de volgende vergadering.  
- Werkgroep belanghebbenden WMO. Joop heeft het punt van de voorliggende voor-
zieningen ingebracht bij de werkgroep.  
- Jan deelt mee dat Sander een reactie heeft opgesteld naar aanleiding van wijziging 
van de termijn van schuldhulpverlening. Hij vraagt het punt toe te voegen aan de actielijst.   
Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.  
 
 5.   Brief ASD over “Sturing op Jeugdhulp” 
De voorzitter stelt vast dat er op het advies van de ASD een ambtelijke en een bestuurlijke 
reactie zijn ontvangen. Besproken wordt dat je als ASD eigenlijk eerder betrokken moet 
worden, zodat advies ook echt advies is. De ASD stipt in het advies bepaalde punten aan. De 
vergadering verwacht dat in de reactie dan ook op die punten wordt ingegaan. Dat gebeurt 
niet. Vastgesteld wordt dat men als ASD verdiept een concreet antwoord wil hebben en geen 
wollig verhaal. De voorzitter stelt voor om in dit verband te verwijzen naar de procedure ten 
aanzien van ingediende schriftelijke vragen en dat de ASD per onderdeel graag een antwoord 
wil hebben. Afgesproken wordt dat het bestuur dit terugkoppelt richting de gemeente. De 
voorzitter zegt van Gjalt te hebben begrepen dat Hilde Tjeerdema de ASD uitnodigt voor 
overleg.  
 
 6.   Brief ASD over “Toezicht kwaliteit gecontracteerde zorgaanbieders” 
Voor wat betreft de reactie van de gemeente op het uitgebrachte advies door de ASD, geldt 
hetzelfde als besproken bij punt 5.  
 
 7.   Ontwikkelingen werkgroep WMO 
Joop doet hiervan verslag en licht toe dat men intussen een aantal keren bij elkaar is geweest. 
Er zijn vijf modellen besproken. Joop geeft aan dat model vier de beste garanties geeft voor 
goede zorg. De ambtelijke dienst dacht daar anders over; die stonden nog achter variant vijf, 
het oorspronkelijke Alliantieplan. Omdat verder iedereen toch voor variant vier was, is de 
ambtelijke dienst daarin meegegaan. Joop heeft zitting in de werkgroep Dagbesteding. Binnen 
de dagbesteding zijn zes categorieën. De hoogste categorieën zitten in de tweede lijn, de 
laagste gaan naar de wijken. Wat er tussenin zit gaat naar de nulde lijn. Inhoudelijk is 
gesproken over wat er nu respectievelijk in de nulde lijn en de eerste lijn komt. Joop doet 



 3 

daarvan verslag. Na de bijeenkomst bleek het plaatje grotendeels rond te zijn. Er is 
bijvoorbeeld gesproken over het idee van buurtkamers. De output is voorgelegd aan de 
directeuren en bestuursleden. Die bleken het op een aantal punten er niet mee eens te zijn, 
met name over wat wel gespecialiseerd is en wat niet. Joop verwacht echter dat men daar wel 
uitkomt; het gaat nu nog om de uitwerking. Men is het eens over de ombouw. Wat nu in de 
eerste lijn zit, kan nog wel wat afgeschaald worden richting de nulde lijn. Komend jaar gaat 
men de nieuwe producten opnieuw bekijken. Joop geeft aan dat de Jeugdhulp WMO hierin niet 
meegenomen wordt. Jos merkt op dat doelgroep van 18 t/m 27 jaar nog onder het WMO-
gedeelte valt. Jan informeert naar de inzet van vrijwilligers in verband met de bezuinigingen. 
Joop geeft aan dat de bezuiniging van € 3,8 miljoen uit de systeemverandering moet komen. 
Door niet meer te beschikken en minder administratie. Daar komt een plan voor, aldus Joop. 
Desgevraagd antwoordt hij dat lumpsum een van de opties is. Als er een aanbesteding komt, 
kun je heel wat criteria opstellen waaraan deze moet voldoen (bijvoorbeeld 
ervaringsdeskundigheid) en in het bestek opnemen waar een zorgverlener aan moet voldoen. 
Daarnaast moet er aandacht zijn voor hoe je straks kwaliteit meet en heldere en transparante 
klachtenprocedures.  
Over het verdere traject licht Joop toe dat het plan voor half april in grote contouren klaar 
moet zijn. Het contourenplan komt dan in de gemeenteraad. Projectleider Ynze Haitsma heeft 
aangegeven dat er volgende week dinsdag een stuk richting het college gaat. Joop heeft met 
Monique de afspraak dat, zodra dat definitief is en het naar het college gaat, de ASD het ook 
zal ontvangen. Op de constatering van Roelof dat het proces waarschijnlijk niet afgerond zal 
zijn voor de begrotingsbehandeling in november, geeft Joop aan dat er waarschijnlijk het 
voorstel zal komen om eerst de contouren uit te werken. Men wil eerst deze koers bevestigd 
hebben door zowel het college als de raad. Het advies aan de raad zal dan zijn om te koersen 
op januari 2021. De ASD zal een schriftelijk advies geven voordat het richting de raad gaat. 
Joop stelt vast dat er wel de wil tot samenwerking is en hij er wel vertrouwen in heeft. Mocht 
dat op enig moment in het proces ontbreken, dan wil hij ook opstappen. Vera attendeert op 
het feit dat Joop als toehoorder is aangeschoven. Joop merkt op dat de ASD met een 
schriftelijk advies komt. Hij stelt nadrukkelijk dat zijn handtekening niet onder het plan zal 
komen te staan.    
Op de vraag van Henk of het een Europese aanbesteding wordt, antwoordt Joop dat dit nog 
niet ingevuld is. Hij hoort ook wel het woord subsidie. Er is op dit punt nog geen gedragen 
conclusie. Joop zegt toe de klankbordgroep (Jos, Vera, Hanneke F. en Gjalt) binnenkort te 
informeren.  
 

8.     Werkgroep PR en stand van zaken website 
Nu de website klaar is, stapt Joop uit de PR-werkgroep. Afgesproken wordt dat Vera het 
initiatief zal nemen om binnenkort de werkgroep weer bij elkaar te roepen. De voorzitter 
merkt op dat de input voor de website (nieuwsblokjes en nieuwsbrief) van de werkgroep moet 
komen. Zij vormen de redactie. Rinny zal de site beheren en de nieuwsitems op de site 
plaatsen. Jos geeft desgevraagd aan dat hij graag aan wil sluiten bij de adviesraad. 
Afgesproken wordt dat Rinny een ASD-mailadres voor Jos aan laat maken en dat Jos even een 
foto en een stukje tekst aanlevert voor de website. Het bestuur regelt de formele toetreding 
van Jos tot de ASD. De voorzitter merkt op dat als de themagroepen iets hebben voor de 
website, zij dit bij Rinny kunnen aanleveren.  
 
 9. Bespreekpunten themagroepen 
a. Participatie/werk en Inkomen 
Jan deelt mee dat hij naar de Fryske Baanbattle is geweest, een re-integratieproject en 
particulier initiatief. Men gaat de wijken in en benadert wijkverenigingen met de vraag om 
deelnemers. De wijkvereniging krijgt per geworven deelnemer € 750,-- en als er een 
geslaagde match tot stand is gekomen, nog eens € 750,--.  
b. Zorg 
Er zijn momenteel geen hot items. De themagroep mist nu de specifieke kennis van Nelly.   
c. Jeugd 
Naar aanleiding van de ontstane vacature, merkt Richard op dat hij van Sander had begrepen 
dat er nog kandidaten in portefeuille zijn. Zodra Sander weer terug is, zal de werkgroep 
Vacatures weer bij elkaar komen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het misschien 
ook wel goed is om de komende maanden eerst de ontwikkelingen af te wachten.  
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 10. Rondvraag 
- Roelof heeft onlangs een training van de NCZ gevolgd en is daar in gesprek geraakt 
met Alice Makkinga uit Ommen, die de training verzorgde. Zij heeft veel kennis van het 
ondersteunen en trainen van adviesraden. Hij heeft haar uitgenodigd om in gesprek te gaan 
over een mogelijke training voor de ASD en wat men in dat verband voor elkaar kan 
betekenen. Er is een afspraak gemaakt voor komende maandag. Jan geeft desgevraagd aan 
dat hij wel aan wil schuiven bij het gesprek.  
- Op donderdag 3 april a.s. heeft Roelof samen met de initiatiefnemers van het Netwerk, 
’s morgens een gesprek met het Sociaal Domein Fryslân. Het gaat over het proces om inhoud 
te geven aan het Actieplan Jeugd in de provincie en het in leven roepen van een projectgroep. 
Op de vraag of er iemand van de themagroep Jeugd hierbij aanwezig kan zijn, zegt Jos dat hij 
het in overweging neemt en kijkt of hij erbij kan zijn.  
- Na een vraag vanuit de vergadering wordt afgesproken dat wanneer leden vertrekken, 
dit ook een vertrek uit de WhatsApp-groep betekent. De voorzitter zal Nelly hierover 
informeren en aangeven dat als zij punten naar voren wil brengen, zij altijd een app aan een 
van de leden kan sturen of kan mailen.  
- Suggestie van Jan voor bezoek aan de Werkplaats wordt in de themagroep besproken.   
- Henk merkt op dat het misschien goed is om af en toe mensen uit het werkveld uit te 
nodigen. Je zou voor de komende tijd daarvoor een planning kunnen maken, om zo ook af en 
toe een uurtje de blik naar buiten te richten. De vergadering vindt het een prima idee. Het 
inplannen daarvan wordt als actiepunt toegevoegd.  
- Joop geeft aan dat de adviesraad ook de wijken in moet. Vera vraagt de leden om in 
hun netwerk te vragen of partijen betrokken zijn geweest bij “Sturen op Jeugdhulp”. Zij heeft 
het idee dat veel partijen niet zijn gehoord. Joop heeft vernomen dat de Jongerenadviesraad 
hier ook niet bij betrokken is geweest.  
 
 12. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens om 22.25 uur de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor 
hun inbreng. De volgende vergadering is op donderdag 25 april 2019 om 19.30 u. 


