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Voorwoord voorzitter
Hierbij bieden wij u ons eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) aan. Het
betreft een korte terugblik over het afgelopen jaar.
In 2017 moest de heer W. Huisman noodgedwongen zijn functie als voorzitter neerleggen en in
december is de vicevoorzitter, mevrouw F. Faber reglementair afgetreden. Per 1 november 2017
werd de heer H. Laros aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de ASD. In het voorjaar van
2018 werd de heer J. P. Huisman benoemd tot vicevoorzitter. Daarmee was het dagelijks bestuur
weer op sterkte.
Door het vertrek van vier leden van de raad werd in het najaar een wervingsronde voor nieuwe
leden gestart. De belangstelling was overweldigend en in de vergadering van december werden de
nieuwe leden welkom geheten. Een en ander was ook aanleiding om de interne wervingsprocedure
verder te verbeteren.
In februari vond onder leiding van Zorgbelang een (interactieve) bijeenkomst plaats, waarbij we
uitvoerig hebben stilgestaan bij onze taak, motivatie en het bereiken van de achterban.
Om de contacten met de achterban te versterken is de ASD toegetreden tot het z.g. Breed Overleg
waarin vrijwel alle vrijwilligersorganisaties in het sociaal domein en onze gemeente, Miks Welzijn
en de gemeente vertegenwoordigd zijn. Dit overleg is gericht op de inhoud van de activiteiten.
Ook is de ASD vertegenwoordigd in het Jungle-overleg. Dat heeft een meer bestuurlijk karakter.
Naar aanleiding van een verschil van inzicht over de rol en positie van de ASD en de gemeente zijn
er in 2018 verschillende gesprekken geweest. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk tot een convenant
gekomen waarin we de onderlinge spelregels hebben vastgelegd. Per kwartaal is er overleg met het
hoofd van de afdeling Samenleving en jaarlijks met de verantwoordelijke wethouder. Daarnaast zijn
er nog tal van contacten met beleidsmedewerkers.
In totaal zijn er 12 reguliere vergaderingen gehouden en zijn er drie officiële adviezen uitgebracht
aan het College van B&W. Dat lijkt weinig, maar het is wel van belang om te weten dat de leden
van de ASD actief deelnemen in verschillende overlegvormen en zo ook invloed hebben op de
beleidsvorming van de gemeente. Ook zijn er zes schriftelijke reacties op conceptnotities van de
gemeente gegeven.
Iedere reguliere vergadering begint met een presentatie van een maatschappelijke organisatie of een
beleidsmedewerker. Hiermee is in de vergadering ruimte gemaakt voor verschillende groeperingen
uit het sociaal domein. Zo hebben we kennis gemaakt met de stichting Leergeld, een lezing over de
uitvoering van het VN-verdrag en de verstrekking van de Wmo voorzieningen door Medipoint.
Verder hebben we van verschillende beleidsmedewerkers voorlichting gehad over o.a. de wet
Jeugdzorg, de uitvoering van de Schuldhulpverlening, de bijzondere bijstand, project Mijn Buurtje
en de aanbestedingsprocedure van de Wmo.
Het sociaal domein is een breed terrein en daarom is er voor gekozen om tot een zekere specialisatie
te komen. Er zijn twee werkgroepen, participatie en Wmo/Jeugd. De adviezen worden vervolgens
op de reguliere vergadering in gezamenlijkheid besproken en besloten.
Deze en nog tal van (scholings-)activiteiten zijn er ondernomen. Lees daartoe de verslagen van de
werkgroepen. We kunnen terug zien op een goed en vruchtbaar jaar.
Met vriendelijke groeten, namens alle leden van de ASD,
Henk Laros, voorzitter
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Uitgebrachte adviezen

In 2018 werden over onderstaande aangelegenheden advies uitgebracht.

Wonen, Welzijn en Zorg De Fryske Marren, actieplan Zelfstandig Wonen
Hierover is opgemerkt dat de Wmo-zorg ook gefinancierd moet worden vanuit de Wmo en niet uit
de ZVW. Aandacht gevraagd voor het feit dat woningcorporaties huurwoningen niet altijd aan
willen passen of dit niet tijdig kunnen doen omdat bijvoorbeeld badkamers zijn afgeschreven.
Verder dat wordt vast gehouden aan de uitganspunten van Thuis+ ten aanzien van kwetsbare
ouderen en dat beleid ten aanzien van deze respijtzorg duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Ten slotte
is met betrekking tot eenzaamheid onder ouderen geadviseerd de lokale kerken en
levensbeschouwelijke organisaties hierover te informeren en aansluiting te zoeken bij landelijke
initiatieven.

Toevoeging van een sociale paragraaf bij aanbestedingen
Naar aanleiding van (landelijk)berichten dat thuiszorgorganisaties en ook vervoersbedrijven
proberen om het hardst een opdracht binnen te slepen, tegen zo laag mogelijke tarieven, ongevraagd
ingediend. Hiervoor aandacht gevraagd en eventueel nadere eisen te stellen aan de aanbieders en
een sociale paragraaf toe te voegen aan de aanbestedingsvoorwaarden.

IROKO Organisatie van de Participatiewet: scenario’s voor Fryslân-West
Voorkeur gegeven voor de beperking van de aandacht tot de doelgroepen uit het werkgebied van
Empatec/Pastiel, zodat extra inzet ten behoeve van een bredere doelgroep mogelijk wordt gemaakt.
Wel zorgen dat in de organisatie voldoende (specifieke) kennis over die nieuwe doelgroepen en
begeleidingsvaardigheden aanwezig is. Tenslotte aandacht gevraagd voor het VN Verdrag met
betrekking tot de inclusie voor alle burgers, met name de bereikbaarheid en toegankelijkheid tot de
voorzieningen.

Woonvisie De Fryske Marren 2019 – 2023
Aandacht gevraagd voor de ontbrekende bijzondere woonvormen, zoals de ‘kangeroewoning’ (een
mantelzorgwoning in de tuin) ‘tiny houses’ (om zelfstandig wonen betaalbaar te houden) en
‘Skaeve Huse’ (tegengaan van zware overlast in de woonomgeving).
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Activiteiten Werkgroep Participatie

De Werkgroep Participatie heeft zich in 2018 gericht op het volgen van de ontwikkelingen van de
ontwikkelingen binnen het taakveld Participatie van het Sociaal Domein.
Daartoe zijn door delegaties van de werkgroep diverse overleg- en informatiebijeenkomsten
bezocht.
We noemen in dit kader:
• Periodiek en incidenteel overleg / informatie-uitwisseling met de ambtelijke organisatie van
de gemeente
• Deelname aan het periodieke overleg van de diverse adviesraden/cliëntenraden met het
management van Pastiel
• Informatie-uitwisseling tussen de adviesraden/cliëntenraden met de Ondernemingsraad van
Empatec/Pastiel
• Deelname aan Netwerkbijeenkomsten van de cliëntenraden / adviesraden in Friesland
• Het bijwonen van een informatiebijeenkomst in de gemeente over een door het bureau
IROKO in opdracht van de gemeenten in Fryslân-west verricht onderzoek naar een aantal
toekomstscenario’s voor de organisatie van de Participatiewet
De Adviesraad heeft een door de Werkgroep Participatie voorbereid advies uitgebracht over het
hiervoor genoemde IROKO-rapport en de daarin aangegeven toekomstscenario’s voor de
organisatie van de Participatiewet.
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Activiteiten Werkgroep Jeugd
De Werkgroep Jeugd is in 2018 samen gegaan met de Werkgroep WMO.
Er zijn niet veel ontwikkelingen geweest op het gebied van de Jeugdwet/Jeugdzorg vanuit de
gemeente De Fryske Marren die aan de ASD zijn voorgelegd. De werkgroep heeft wel veel
leeswerk gedaan en vinger aan de pols gehouden bij de verantwoordelijke beleidsmedewerker.
• Op 21 februari 2018 hebben beleidsmedewerkers een presentatie gehouden over de stand
van zaken in de Jeugdzorg en de nieuwe manier van werken inzake de aanbesteding in de
Jeugdzorg en de ontwikkelingen inzake de pedagogische visie, zoals hieronder is
weergegeven.
Onderwerp
Jeugd
1. Verordening – Jeugdwet (doel vergroten leesbaarheid)
2. Hoeveel dossiers hebben we en hoeveel geven we uit.
3. Stand van zaken inkoop 2018
- stand van zaken SWT
- stand van zaken aanbieders
4. Pedagogische visie Inhoud (meer ontwikkeling en iets minder veiligheid)
en proces (interactief met de doelgroep (opvoed-professionals)
Algemeen SD
5. PGB – nieuwe uitgangspunten, omzetting van oud naar nieuw (ZIN,
PGB)
6. Communicatie 2018
7. Kwaliteit in het SWT hoe borgen we dit (J&G en Z&P)
Vragen Adviesraad
• In februari is er een bijeenkomst in Wolvega bijgewoond inzake de aanbesteding in de
Jeugdzorg. Hier stelden alle nieuwe aanbieders zich voor. Hele interessante middag waar we
hebben kunnen praten met aanbieders en medewerkers van de Jeugdzorg.
• Met de gemeente overeengekomen dat wij op het gebied van de Pedagogische visie worden
meegenomen in het traject, maar dat wij niet om advies zullen worden gevraagd, gezien de
vele inhoudelijke aspecten en partijen die hierbij betrokken zijn.
• Op 12 november gesprek gehad met Zorgbelang met name over denktank Jeugd. Heel veel
informatie gekregen over de stand van zaken in de Jeugdzorg in Friesland en tips gekregen
om toch meer ingangen te krijgen over het onderwerp Jeugd in de Fryske Marren. Veel
beslissingen die genomen worden op het gebied van de Jeugdzorg gebeuren namelijk
provinciaal en worden niet voorgelegd aan de ASD de Fryske Marren.
• Het blijft lastig om in de Fryske Marren de achterban te bereiken zeker op het gebied van
Jeugd, gelet op de privacy gevoeligheid en de cliëntenraden van jeugdinstellingen).
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Activiteiten Werkgroep WMO
Zoals hierboven aangegeven, is de WMO-groep samengevoegd met het onderdeel jeugd. Reden
hiervoor was dat de WMO-groep minder leden heeft en jeugdzaken in de De Fryske Marren nog
niet veel aandachtspunten heeft.
“Regel alle aspecten van mantelzorg in één enkele wet” was voor ons een reden om een
beleidsmedewerker uit te nodigen om ons bij te praten over dit onderwerp.
Zorgbelang organiseerde in februari een werkconferentie in Drachten. Er was grote belangstelling
van diverse groepen die iets met het WMO onderdeel hebben. Het onderwerp was: Het kwalificatie
dossier. Diverse onderwerpen komen langs op deze conferentie zoals vergrijzing, eenzaamheid,
personeelstekort, onderwijs, woonvormen en gemeenschapszin. Meerdere partijen hebben invloed
hoe wij hiermee nu omgaan, maar ook zeker in de toekomst. Dit is van belang voor de gemeente,
scholen, het werkveld en natuurlijk alle burgers.
In maart heeft de ASD een advies gegeven over de beleidsnotitie: Wonen, Welzijn en Zorg De
Fryske Marren, actieplan Zelfstandig Wonen.
Evenals in 2017 zijn we op bezoek geweest bij het Sociaal Wijkteam in Balk en Joure. In Joure
wordt dat nu een ketenoverleg genoemd. Omdat het SWT niet voortdurend iedere groep apart kan
informeren, nodigen ze nu alle partijen tegelijk uit.
Op uitnodiging van het SWT hebben wij in Sondel en Ouwsterhaule een bijdrage geleverd aan een
netwerkbijeenkomst met als onderwerp: In beweging komen voor het eigen plan. Beide avonden
waren druk bezocht.
In april was de start met het Breed Overleg in Miks Joure. Alle vertegenwoordigers van diverse
organisaties zijn hier aanwezig. Miks heeft een thema aan de vergadering gekoppeld: Langer thuis
wonen.
Inwonersavonden zijn er in Sondel en Ouwsterhaule: ‘Mijn buurtje’ is het onderwerp. Dit project
van de gemeente, “Biners” (later kwartiermakers) genoemd, moet de sociale verbondenheid in de
gemeente versterken. Wij zijn ook op de inwonersavonden geweest en hebben nadere uitleg
gekregen in de vergadering van juli.
Wij zijn aanwezig geweest in Joure bij de informatieavond over de aanbesteding van het
welzijnswerk. Voor ons belangrijk om de ontwikkeling te volgen.
Het Breed Overleg in Joure, deze keer in De Werf, met als thema vrijwilligersorganisaties /
Initiatieven. Veel contacten worden in deze bijeenkomst gelegd door de leden van onze WMO
groep.
In ons eigen overleg hebben we onder andere de woonvisie, het WMO tekort van de gemeente, en
de Stichting leergeld/kind pakket besproken.
Uit de (geringe) respons (variërend van 13% tot 39%) van de cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat
men over het algemeen redelijk tevreden over het contact met de gemeente, zij het dat soms 50%
niet wist dat men zich tot het SWT moest of kon wenden.
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