
 

 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren              Contactpersoon:  
Postbus 101      Alida Bakker 
8500 AC Joure                                                                                                                                                        Ambtelijk secretaris 

www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl                                                                       a.bakker@defryskemarren.nl                       

  

College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 
Heremastate 1 
8511 AA Joure 
 
 
Joure,  28 maart  2018 
 
Betreft: advies beleidsnotitie 
 Wonen, Welzijn en Zorg De Fryske Marren, actieplan Zelfstandig Wonen 

 
 
 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) heeft het verzoek een advies uit 

te brengen over de nota ‘Wonen, Welzijn en Zorg De Fryske Marren, actieplan Zelfstandig Wonen‘ de 

dato 19 januari 2018 ontvangen bij het e-mailbericht van 19 februari 2018 van uw 

beleidsmedewerkster mevrouw M. Stapert. Haar vraag om het advies voor 19 maart 2018 te willen 

ontvangen kan niet worden gehonoreerd, omdat de adviesraad de termijn van zes weken in acht 

heeft willen nemen. Het pre-advies kon namelijk eerst op de plenaire vergadering van 28 maart 2018 

worden besproken.   

De adviesraad heeft kennis genomen van de notitie en  is van mening dat het hier gaat over een goed 
onderbouwd plan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen waaronder ook ketenpartners. De 
notitie kent een overzichtelijke opbouw.  
Na een  analyse van de demografische ontwikkelingen en trends tot 2030 volgt de uitwerking van de 
vraagstukken.  
 
Steeds worden eerst de mensen genoemd, dan de stenen en dan de systemen. Ook de dilemma’s zijn 
helder omschreven en de wil wordt getoond om er in goede onderlinge samenwerking uit te komen. 
Kortom, de mens staat centraal, maar de oplossingen voor de dilemma’s moeten realistisch en 
betaalbaar zijn, ook in de toekomst. 
 
Op bladzijde 12 wordt naar aanleiding van de stelling dat de zorgverzekeraar vindt dat de zorg thuis 
doelmatiger moet, het volgende gesteld: 
“En dat heeft een direct effect op het budget dat de thuiszorgorganisatie krijgt van de 
zorgverzekeraar om de zorg te leveren. Op dit moment krijgt geen enkele thuiszorgorganisatie al de 
door hem/haar geleverde zorg vergoed. Dit komt omdat de doelmatigheid wordt afgemeten aan het 
aantal uren dat je zorg levert gedeeld door het aantal personen dat je in zorg hebt. Ofwel zijn er veel 
cliënten die veel zorg nodig hebben, dan ben je minder doelmatig, dan dat je veel cliënten hebt die 
minder zorg behoeven. Dit staat haaks op het idee mensen zelfstandig thuis te laten wonen. De 
wijkverpleegkundigen worden hierdoor min of meer gedwongen om mensen met een zware 
thuiszorgvraag, ondanks dat die zorg geleverd kan worden, toch naar intramuraal te gaan verwijzen”. 
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De adviesraad merkt hierover op dat met de huidige kennis blijkt dat zorgorganisaties de 
gedeclareerde uren  wel vergoed krijgen, mits zij deze kunnen verantwoorden. In dit verband is het 
wel relevant te noemen dat de Wmo-zorg ook gefinancierd moet worden vanuit de Wmo. Er zijn 
aanwijzingen van elders dat dit met regelmaat vanuit de ZVW gebeurt. De ervaring uit andere 
gemeenten is dat zij niet bereid zijn om een Wmo beschikking af te geven voor bijvoorbeeld hulp bij 
het aanreiken van een maaltijd. Dat moet naar de mening van de adviesraad in de Fryske Marren 
worden voorkomen. Verder nog de opmerking dat wijkverpleegkundigen niet naar ‘intramuraal’ 
moeten te verwijzen, maar bij een hogere  zorgbehoefte een Wet langdurige zorg indicatie dienen 
aan te vragen. 
 
De adviesraad vraagt ook aandacht voor de aanpassingen in huurwoningen en de afspraken met 
corporaties hierover. Uit de praktijk blijkt dat woningcorporaties  huurwoningen niet altijd aan willen 
passen of dit niet tijdig kunnen doen omdat bijvoorbeeld badkamers zijn afgeschreven.   
 
Ten aanzien van kwetsbare mensen (paragraaf 4.2) is er gemeentelijk beleid, zoals beschreven in de 
notitie Jeugd en Opvang en Beschermd Wonen vanuit de Wmo.  Deze notitie gaat verder in op de 
positie van kwetsbare mensen, waaronder de mensen met een psychiatrische zorgvraag. De 
adviesraad heeft in haar eerdere adviezen al aandacht gevraag voor deze speciale doelgroep. Wij zijn 
daarin toen de commissie Dannenberg gevolgd. Die commissie wijst op het grote belang van: 

*Toereikende dagbesteding, vrijwilligerswerk en betaald werk. 
*Optimale ondersteuning van het sociale netwerk, 
  (speciaal ook aandacht voor het voorkomen van eenzaamheid) 
*Ondersteuning en zorg moet dichtbij en snel beschikbaar zijn. 
*Geschikte algemene voorzieningen. 
*Beschikbaarheid betaalbare woningen. 
 
We kunnen vaststellen dat de eerdere adviezen van de adviesraad deels zijn verwerkt in de notitie. 
De adviesraad adviseert opnieuw om in het gemeentelijk beleid extra aandacht aan deze specifieke 
doelgroep te besteden en vast te houden aan de uitgangspunten van Thuis+.  
 
Op bladzijde 14 wordt gesteld dat er voor de mantelzorger passende  respijtmogelijkheden zijn, 
zodat deze goed in staat blijft de mantelzorg te kunnen bieden en de kwetsbare inwoner daardoor 
beter zelfstandig kan blijven wonen. Uit  de tekst wordt onvoldoende duidelijk dat de gemeente deze 
respijtzorg in het kader van de Wmo en Jeugdwet dient te ondersteunen en voorzieningen te treffen. 
De adviesraad acht het van belang dat het gevoerde beleid ten aanzien van deze respijtzorg duidelijk 
kenbaar wordt gemaakt.  

Met betrekking tot eenzaamheid wordt op bladzijde 17 voorgesteld een integrale aanpak van 
eenzaamheid te ontwikkelen en uit te voeren, waarin de samenwerking rondom het thema 
eenzaamheid benoemd wordt. De adviesraad merkt in dit verband op dat gevoelens van 
eenzaamheid vaak in verband staan met zingevingsvragen. Uit de lijst van deelnemende organisaties 
blijkt niet dat de kerken en levensbeschouwelijke organisaties hierbij betrokken zijn geweest. De 
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adviesraad geeft in overweging ook de lokale kerken en levensbeschouwelijke organisaties over dit 
traject rondom eenzaamheid te informeren.   
 
Op 8 maart jongstleden heeft minister H. de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport “een pact 
voor de ouderenzorg” gesloten met 35 organisaties. Daarin beloven ze dat zij eenzaamheid onder 
ouderen willen verminderen. De adviesraad adviseert om, in het kader van doelmatigheid, aansluiting 
te zoeken bij deze landelijke initiatieven.   
 
Tot slot merkt de adviesraad op dat in de notitie een helder tijdspad en concrete acties ontbreken. De 
adviesraad adviseert dan ook om in de definitieve versie één en ander meer specifiek, meetbaar en 
tijdsgebonden te formuleren. 
 
Op grond van bovenstaande komt de adviesraad met betrekking tot deze beleidsnotitie tot een 

positief advies, met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen en aandachtspunten.  

 
 
 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren, 

 

 

 

H.J. Laros, voorzitter                                                        J. Bosma, secretaris      
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