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College van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren 

Heremastate 1 

8511 AA Joure 

 

Joure, 3 maart 2021 

   Betreft: advies beleidsplan Wmo 2021-2025 en                                                                                            

beleidsplan Participatie en Re-integratie 2021-2025                                                          

                                

Geacht college, 

 

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren (hierna adviesraad) is op 28 januari 2021 door  

beleidsmedewerker mevrouw X gevraagd advies uit te brengen aan uw college over het beleidsplan Wmo 

2021-2025 en het beleidsplan Participatie en Re-integratie  2021-2025.  

Op 8 februari 2021 hebben de betreffende beleidsmedewerkers een uitvoerige toelichting op beide 
beleidsplannen gegeven. Vanwege de corona-crisis vond deze bijeenkomst digitaal plaats door middel van de 
app Microsoft teams. De adviesraad is ingenomen met het feit dat in de beleidsplannen voor een integrale 
aanpak is gekozen en heeft het gewaardeerd dat naast de betreffende beleidsmedewerkers ook andere 
ambtenaren aanwezig waren. We zijn op een open en professionele wijze, goed geïnformeerd.                             

De adviesraad adviseert positief over beide beleidsplannen. Wel plaatsen wij enkele opmerkingen en  
aandachtspunten, voor wat betreft het beleidsplan Wmo.       

De adviesraad vindt het positief dat er binnen het Wmo-beleid verbindingen gelegd worden met andere 

beleidsdomeinen, zoals cultuur, sport en bewegen, gezondheid en de Omgevingswet. We hebben begrepen dat 

ook Jeugdzorg later dit jaar bij dit integrale beleidsproces gaat aansluiten. Een ontwikkeling die we met 

belangstelling gaan volgen.                                        

Veel onderdelen van het beleidsplan zijn een voortzetting van reeds bestaand beleid. Dit is ook terug te vinden 

in de Terugblik 2019-2020 Wmo-beleid. De nieuwe onderdelen hebben zeker een toegevoegde waarde. 

Bijvoorbeeld de aandacht voor een samenhangend beleid dat gericht is op sociale veiligheid, mensenhandel, 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Goed dat er aandacht is voor de soepele overgang van regelingen voor 

jeugd naar volwassenheid in het kader van 18-/18+ en mensen met psychische kwetsbaarheid. 

In paragraaf 1.2 (trends en ontwikkelingen) wordt aangegeven dat er van burgers wordt verwacht dat zij meer 

initiatief en verantwoordelijkheid nemen. De adviesraad is het hiermee eens, maar merkt hierbij op dat niet 

iedere burger hiertoe in staat is. De zelfredzaamheid van de burger wordt soms overschat en niet elke burger 

http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
mailto:a.bakker@defryskemarren.nl


 

 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren              Contactpersoon:  

Postbus 101      Alida Bakker 

8500 AC Joure                                                                                                                                                        Ambtelijk secretaris 

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

  

weet de door de gemeente geboden voorzieningen te vinden. Soms hebben burgers een duwtje in de rug 

nodig. Een positief voorbeeld hiervan was te lezen in de Balkster Courant van 6 februari 2021: “Bouw je eigen 

maquette”.  

In het voorgestelde beleidsplan Wmo wordt in paragraaf 2.2.3 gesteld dat inwoners zo lang mogelijk in hun 

eigen leefomgeving kunnen blijven. Daartoe wordt verwacht van de burgers dat zij zelf aan de slag gaan met 

het passend maken van hun woning voor de toekomst.                                                   

In lang niet in alle gevallen zal dat een goede en passende oplossing zijn. Het komt nogal eens voor dat ouderen 

in een woning wonen die niet meer is afgestemd op hun gezinssamenstelling. Ze willen bijvoorbeeld wel kleiner 

wonen of gelijkvloers. Levensloopbestendige woningen zijn in de kleinere kernen van de gemeente vaak in 

onvoldoende mate aanwezig of in het geheel niet beschikbaar. Vooral ouderen die niet in aanmerking komen 

voor een woning in de sociale categorie zijn dan vaak gedwongen te verhuizen naar de grotere kernen. Naar 

onze mening zou er meer oog moeten zijn voor mensen, die toch in hun eigen vertrouwde leefomgeving (lees 

dorp) willen blijven wonen. De adviesraad zou daarom graag zien dat gemeente een positieve grondhouding 

aanneemt ten aanzien van initiatieven voor kleinschalige woonconcepten (woonhofjes/appartementjes of iets 

dergelijks), waar de bewoners onderling een oogje in het zeil kunnen houden.  

In het beleidsplan worden voor elk van de drie uitgangspunten (paragraaf 1.4) steeds eerst de gewenste 

resultaten beschreven (wat willen we bereiken?) en vervolgens de activiteiten (wat gaan we daarvoor doen?). 

Die activiteiten bestaan veelal uit een (beleids)plan opstellen, activiteiten uitvoeren, overleg plegen, onderzoek 

naar mogelijkheden. Allemaal positief te waarderen acties.                                    

Wat wij echter missen is of en zo ja hoe geëvalueerd wordt of deze activiteiten bijdragen aan de gewenste 

resultaten. Met andere woorden: of de inwoners hier daadwerkelijk baat bij hebben en beter van worden. Ook 

de terugblik 2019-2020 laat dit zien: een aantal acties is gerealiseerd, andere zijn doorlopend maar of de acties 

een bijdrage hebben geleverd aan het betreffende speerpunt, bijvoorbeeld “alle inwoners beschikken over 

voldoende digitale vaardigheden” wordt niet duidelijk.    De adviesraad adviseert hier meer aandacht aan te 

besteden en duidelijker de (mate van) effecten van het uitgevoerde beleid aan te geven.   

In het Financieel kader (paragraaf 5) mist de adviesraad een cijfermatige onderbouwing. Een inschatting van 

eventueel extra budget ontbreekt. Op grond van ervaringscijfers zou moeten kunnen worden nagegaan of het 

huidige budget voldoende is om dit veelomvattend en ambitieus beleidsplan uit te gaan voeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren,  

 

 

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