BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raadscommissie
Samenlevingszaken op maandag 4 februari 2019
Aanwezig:
Voorzitter:
PvdA:
VVD:
CDA:
FNP:
GL:
GBH:
D66:
CU:
SP:
HL:

de heer Abma

mevrouw Van der Ven, de heer Ouahim,
mevrouw Kuipers, mevrouw Zwanenburg
de heer Blacquière, de heer Hoekstra,
mevrouw Buikhuizen, mevrouw De Jong,
de heer Van der Honing
mevrouw Bijlsma, mevrouw Jakovljević,
mevrouw De Jong, de heer Sotthewes,
mevrouw De Heij,
mevrouw Van Ruth,
de heer Hartsuiker, mevrouw Van der Schaar.

Verder aanwezig: wethouders de heer Broekhuizen en de heer Zoetendal
namens OSG Sevenwolden, de heer Schoenmaker
Commissiegriffier: mevrouw Elzinga
Afwezig:
GL:
mevrouw Van Dijk en de heer Klinker
1.

Opening
Voorzitter de heer Abma opent de vergaderingen en heet een ieder welkom.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

3a. Besluitenlijst van de vergadering van 10 januari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3b.
Toezeggingen / LTA
De toezeggingen en LTA worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen / ingekomen stukken
Mevrouw Bijlsma (GBH) vraagt om de brief van het college d.d. 23-01-2019 wijzing sportbeleid
te agenderen. De vergadering stemt hier mee in.

5.

Rondvraag
Eigen bijdrage CAK voor WMO ondersteuning: Mevrouw De Heij CU vraagt naar de voorgestelde
tarifering en eventuele compensatie.
Wethouder Zoetendal licht toe dat er een abonnementstarief is ingesteld van € 17,50 per 4
weken. Eventuele compensatie van het Rijk is nog niet duidelijk. De gevolgen worden nu in
kaart gebracht, o.a. voor de Himmelsjek.
Gerechtsdeurwaarders – schuldhulpverleners: mevrouw Kuipers VVD geeft aan dat
deurwaarders hebben aangegeven dat de informatiedeling met gerechtsdeurwaarders over
huishoudens met schulden te wensen over laat. Ze vraagt naar het beleid van gemeente
hierover.
Wethouder Broekhuizen zegt toe de raad te informeren.

6.

Visie onderwijskundige vernieuwing
Over dit onderwerp zijn geen nadere mededelingen en of vragen.

7.

Zorgvisie Soarch foar Thús
Om ouderen te ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen is de zorgvisie
’Soar foar thús’ opgesteld. De zorgvisie wordt besproken:
- Mevrouw Van der Ven PvdA vraagt naar de kwaliteit van de maaltijdvoorziening en de inbreng
van deskundigheid bv. diëtisten.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat met de GGD gekeken is naar kwaliteit en aantrekkelijkheid
van de maaltijden, gericht op preventie van ondervoeding.
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- Mevrouw Van Ruth SP meldt dat hun fractie samen met de PvdA mogelijkheden voor
Zorgbuurt Thuis te onderzoeken.
- De heer Van der Honing GL had graag de notitie concreter gezien en vraagt naar de
voorlichting aan ouderen.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat blijkt dat de informatie met betrekking tot zorgvragen voor
ouderen in de gemeente duidelijk is.
- De heer Van der Honing GL vraagt naar de vele financiële PM posten in hoofdstuk 5 Financiën.
Hij ziet graag meer visie en vraagt of alle hulp wordt geboden.
Wethouder Zoetendal licht toe dat er visie en WMO beleid is opgesteld en dat deze zorgvisie
‘Soarch foar Thus’ bedoeld is om preventieve actie te ondernemen. En vraagt aan welke
beleidsdoelen de maatregelen gehangen zijn.
Wethouder geeft aan dat PM posten nog, in overleg met samenwerkingspartners, worden
ingevuld.
- Mevrouw De Jong FNP vraagt of de voedselomstandigheden van de oorlog 1940-1945 ook
invloed hebben op de huidige groep ouderen 75+.
Wethouder Zoetendal zegt toe hierover informatie in te gaan winnen.
- Mevrouw De Heij CU geeft aan dat er in visie met hoge ambities wordt ingezet op
mantelzorgers en ziet graag de mantelzorg beloning geëvalueerd.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat over drie weken een evaluatie hierover naar de raad komt.
- Mevrouw Zwanenburg VVD geeft aan dat de visie een mooi palet heeft, maar vraagt of het
doelgroep- of thema gericht is.
De heer Thom Wietzes, ambtenaar licht toe dat de visie themagericht gericht is opgesteld.
Vervolg vraag is of de financiële besparingen haalbaar zijn.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat besparing mogelijk is doordat er minder WMO
huisaanpassingen nodig zijn.
- De heer Hoekstra CDA vraagt naar de aangegeven pilot (pag. 28) met De Friesland
zorgverzekeraar voor het aanbieden nieuw product thuisondersteuning.
Wethouder Zoetendal zegt toe een tabel toe te voegen en naar de commissie te zenden.
- De heer Sotthewes D66 geeft aan dat aanvullend aan goede voeding er ook voor gezorgd
moet worden dat het opgegeten wordt. Zijn er overweging voor inzet gebruik gezamenlijke
maaltijden met vervoer naar die locatie.
De wethouder zoekt uit wie verantwoordelijk is voor het toedienen van de maaltijden aan
kwetsbare inwoners.
- Mevrouw De Jong D66 vraagt aandacht voor ouderen in armoede versus ouderen die armoede
ervaren.
Wethouder geeft aan dat de huidige generatie ouderen niet veel vraagt. Hij geeft aan hier op
terug te komen.
- Mevrouw De Jong D66 vraagt hoe het verschil in vrijwilligerswerk verklaart kan worden, in de
visie worden verschillende percentages genoemd.
De wethouder zoekt de verschillen uit.
- Mevrouw Bijlsma GBH is van mening dat initiatieven uit de markt pro-actiever kunnen worden
opgepakt waaronder kleinschalige woonomgeving met woningcorporaties bespreken.
De heer Thom Wietzes, geeft aan dat in de omgevingsvisie diverse woonvormen zijn
opgenomen en deze besproken worden met woningcorporaties.
De wethouder vult aan dat er bij leegstaande eigendommen de markt wordt gestimuleerd dit
anders in te zetten, b.v. oude scholen kunnen patiowoningen van worden gemaakt.
Geconstateerd wordt dat de commissie de nodige vragen heeft gesteld.
Wethouder Zoetendal geeft aan dat de besluitvorming van dit visiedocument in het college heeft
plaatsgevonden en niet meer naar de raad gaat. Een evaluatie volgt nog.
De commissie stemt hiermee in.
8.

Ongevraagd advies van de Participatieraad ‘Sa sjogge wy dat’
Mevrouw De Heij CU vraagt om toelichting op het document visie op de opdracht voor Team
Jeugd & Gezin.
De heer Tuller, ambtenaar, geeft aan dat het document in januari 2018 door het college is
vastgesteld. Het is geen nieuw beleidsdocument, maar een eerste visie met de wettelijke taak.
Hij licht toe dat de gemeente de continuïteit van zorg moet waarborgen.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit, onder dankzegging van ieders inbreng, de vergadering.
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