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0Notulen vergadering d.d. 19 november 2021 

Locatie: gemeentehuis Winsum 

 

Aanwezig: (lijfelijk): T. Dijkman, M. Djabani, A. Griede,  E. Kruidhof (voorzitter), C. Lusink, D. Mik, 

        H. Valkema, W. Verkerk en ambtenaar T. Bollin. 

      online:  M. Bolt, T. Krouwel en beleidsambtenaar I. Roelfsema (bij punt 6b). 

M.k.a.: S. Olinga. 

 

 

1. Welkom 

De voorzitter heet een ieder welkom. 
2. Vaststellen agenda 

Bij punt 4 wordt een derde item ‘rooster van aftreden’ toegevoegd. 

3. Vaststellen van de notulen van 22 oktober 2021 

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.  

4. Mededelingen vanuit het bestuur 

 - presentatie gemeenteraad: 
 De voorzitter deelt mee dat een afspraak is gemaakt op 12 januari 2022. Voorgesteld wordt 
 om af te vaardigen het DB, T. Krouwel, H. Valkema en W. Verkerk. De vergadering gaat   
 hiermee akkoord. 
 - folders:  
 Met het voorstel om nieuwe folders te laten drukken, wordt ingestemd. De bestaande 
 inhoud wordt uitgebreid met het onderdeel ‘participatie’.   
 - rooster van aftreden: 
 C. Lusink neemt op 16 maart 2022 afscheid. W. Verkerk in principe op 16 maart 2024. 
Ingekomen/verzonden post 

Wordt voor kennisgeving aangenomen.  

5. a. Mededelingen vanuit de gemeente 

T. Bollin zegt dat de begroting is vastgesteld. Er is een overschot van 1,3 miljoen, waarvan ook 

Sociaal domein een deel krijgt, zodat  komend jaar geen bezuiniging hoeft plaats te vinden. 

Uiteraard op termijn zal wel bezuinigd moeten worden. A. Griede vraagt waarom een deel van 

het overschot niet in de algemene reserve wordt gestopt, zodat toekomstige tegenvallers (o.a. 

de Tirrel) opgevangen kunnen worden en mogelijk zelfs de toekomstige bezuinigingen op 

Sociaal domein. Hierop weet T. Bollin het antwoord niet, maar zij stelt voor om Gertjan Stulp 

uit te nodigen, welke antwoorden kan geven op financiële vragen.  

Verder werkt men aan een betere structurering en komen er projectoverzichten. 

b. Kennismaking met I. Roelfsema 

Na een korte kennismakingronde, vertelt I. Roelfsema dat zij op basis van het koersdocument 

het beleidsplan gaat maken. Hierin komen de beleidsdoelen maar ook  samenlevings-

onderwerpen en voorzieningen. Ook zal er aandacht zijn aan de uitvoering van de visie.  

Planning is dat een light versie in februari 2022 in het College komt. Er ontstaat enige discussie 

over het moment van adviseren door de adviesraad.  
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6. Domeinen 

a. panel 

T. Krouwel geeft nog een korte toelichting bij het ter tafel liggend voorstel. H. Valkema houdt 

haar vraagtekens. D. Mik vraagt zich af of de tijdsduur van enquêteren wel opweegt tegen de 

antwoorden. C. Lusink adviseert om hier niet mee te beginnen. De voorzitter vraagt aan  

T. Bollin of de adviesraad wel goed z’n werk doet. T. Bollin vindt onze deskundigheid divers.  

M. Djabani zegt dat we deskundigen in de vergadering kunnen uitnodigen. W. Verkerk vindt dit 

een heel andere invalshoek, immers dat is geen input van de inwoners. 

Het DB concludeert dat er op dit moment niet voldoende draagvlak is en parkeert dit voorstel 

tot volgend jaar. 

b. inrichting en organisatie:  domein emailadressen:  

A. Griede zegt dat in verband met het niet beheren van deze adressen door de ‘voortrekkers 

van de domeinen’ er niet adequaat gereageerd wordt op mailberichten. Dit leidt weer tot 

gebruik van eigen emailadressen. Derhalve stelt het DB voor de betreffende emailadressen op 

te heffen. De vergadering gaat akkoord. 

c.  nieuws uit: - Jeugd:  A. Griede vraagt of domein Jeugd  over gewijzigd beleid voor  

     jeugdsozen is geïnformeerd. T. Bollin zegt dat jeugdsozen niet onder  

     domein Jeugd valt. 

  - Participatie: advies minimabeleid:  
    Op een opmerking over een foutief jaartal in de voettekst na, wordt er niet  
    op gereageerd. 

   - Wmo: - advies  Wmo-verordening: T. Dijkman vertelt over de gehouden  

      bijeenkomst van maandag 15 november j.l. waar de Wmo verordening  

      werd besproken en waar wij mee hebben ingestemd. A. Griede voegt  

      hieraan toe dat de wijzigingen het gevolg van jurisprudentie waren en dus  

      geen punt van discussie waren.  

     T. Dijkman vervolgt dat er ook kennis is gemaakt met M. Wezeman  

     (vervanger van J. van Neer) en dat zij het ‘vervoer’ ter sprake bracht waar  

     een aantal wijzigingen in hebben plaatsgevonden, o.a. is het instaptarief  

     met 50 eurocent verhoogd.  

     - Stichting Mentorschap Noord: net als de mail van Iederin over  

       onafhankelijke cliëntondersteuning wordt dit voor kennisgeving  

       aangenomen. 

7. WVTTK/Rondvraag  

T. Krouwel vraagt naar aanstaande onderwerpen van Sociaal domein. T. Bollin verwijst naar de 

actielijst ‘Overzicht onderwerpen gemeente 2022’.  

8. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actieplan en besluitenlijst: 

• Presentatie aan gemeenteraad 12 januari 2022 (DB, Krouwel, Valkema, Verkerk)  

• Folders (Kruidhof) 

• Eigen bijdrage Wmo; wethouder Visser (Dijkman) 

• Overzicht onderwerpen gemeente 2022 (Bollin) 

• Opstarten sollicitatieprocedure (januari 2022, DB) 


