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Wat doet de gemeente voor de jongeren in de gemeenten? 
O.a. jongerenwerk, sociaal cultureel werk, ’t Stationnetje, buurtsportcoach etc.  
 
Goedenavond , twee vragen aan Nynke : lukt het jullie om iedereen te bereiken? Ook mensen die 
wat minder vaardigheden hebben en praten jullie ook met hen? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie.  
 

Praten jullie ook over gezondheid en de verbinding met de sociale basis? 
De sociale basis gaat over heel veel thema’s, waaronder ook gezondheid. Dit is ook een onderdeel 
van de sociale basis. En als dit in een dorp een belangrijk vraagstuk is, dan maken we daar zeker 
verbinding.  
 

Hoe hebben jullie het project bekostigd. Buiten de gemeente om. Door aanschrijven fondsen oid?? 
Veel van de inwonersinitiatieven die tijdens de inspiratiesessie aan bod kwamen schrijven diverse 
fondsen aan. Denk daarbij aan het Iepen Mienskips Fûns, Oranjefonds, Rabobank etc. 
 

Hartstikke leuk, mar wêrom is de fiertaal Nederlânsk? Elk mei om my yn syn of har eigen taal 
prate, mar ik mien dat ús fiertaal Frysk is. Dit steurt. 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie. 
 
Werkgroep St. groen Gerk.Stroobos...hiel moai, mar we ha as 8k de Moa toch.....? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie door Christiaan van der Molen van de Dorpsraad GS. 
 

Eastermar         super 
 
Iedereen zegt tegenwoordig 2015, maar de huishoudelijke zorg, hulpmiddelen en meer zijn al in 
2007 naar de gemeente gegaan. Prachtige initiatieven komen voorbij, wel uit de kleinere dorpen. 
Gaat dit ook lukken in de grotere dorpen? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie door Nynke.  
 
Het netwerk dat Andries noemt wordt daar een dorpsraad als in Gerkesklooster Stroobos bedoeld? 
Of komt er weer iets nieuws naast? 
Er komt niks nieuws naast. Wethouder Andries Bouwman bedoeld dat informele netwerken versterkt 
kunnen worden door formele netwerken. Als dat nodig is in een dorp.  
 
MEYD maakt zich zorgen om subsidie van de gemeente. Waarom? Er wordt toch in samenwerking 
met de gemeente gewerkt aan nieuw plan subsidiëring dorpsraden/SCW? Vraag aan wethouders 
En naast subsidiëring ook andere ondersteuning. 
Dat klopt. We begrijpen de zorg, maar we gebruiken dit jaar om juist in gesprek met alle partijen in 
de sociale basis om te kijken hoe we op een nieuwe manier naar subsidiering en ondersteuning 
kunnen komen. Meer vanuit de vraag van de inwoners. Maatwerk per dorp.  
 

Complimenten voor deze vier! 
 



Ik zie, in een wat andere vorm, de terugkeer van het club- en buurthuiswerk. Back to the seventies. 
Prachtig en zeker niet achterhaald. Eerder erg ondergewaardeerd! 
 
 
Blijft financiële ondersteuning vanuit gemeente bestaan om de leefbaarheid te behouden in de 
dorpen en de initiatieven die worden ontplooid in de lucht te houden? 
We gebruiken dit jaar om in gesprek met alle partijen in de sociale basis om te kijken hoe we op een 
nieuwe manier naar subsidiering en ondersteuning kunnen komen. Meer vanuit de vraag van de 
inwoners. Maatwerk per dorp.  
 
Kan gemeente faciliteren in bijv een afgeschermd platform waarin de verschillende werkgroepen 
binnen de dorpen ideeën kunnen uitwisselen etc? 
Dit gaan we onderzoeken.  
 
Bestaat MEYD allinnich ut droegehamsters? Frijwilligers dus? 
Wurdt dit subsydierre? 
Beantwoord in de inspiratiesessie. 
 
Wurde net alle fragen behannele? 
Dat lukt helaas niet in dit tijdsbestek. Naderhand volgen nog antwoorden.  
 

Hoe denkt Christiaan het vrijwilligerswerk (dorpsraad) door te blijven doen als subsidie wegvalt? 
Dat de dorpsraad niet zelf over een budget gaat beschikken per 2023? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie. 
 
Nynke: de subsydzje oan SKW stoppet tinksto dat skw bestean bliuwt? 
Ik hoop dat we daar nieuwe vormen in kunnen vinden. Daarom gebruiken we dit jaar om in gesprek 
met alle partijen in de sociale basis, dus ook SKW, om te kijken hoe we hoe we op een nieuwe manier 
naar subsidiering en ondersteuning kunnen komen.  
 
Hoe sjocht de wethâlder Bouma dit ynitiatyf yn ferhâlding ta de tekoarten op it Gemeentelike 
budget foar it Sosjale Domein. Bibliotheken wurde slúten, Doarpshúzen wurde koartte of 
slúten,esf.h 
In het beleidskader sociaal domein van april 2019 is vastgesteld dat de gemeente aan de slag gaat 
met het moderniseren van het voorliggend veld. Bij de vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft 
de gemeenteraad daarbij ook bepaald om het denken en handelen van de historische gegroeide 
subsidies en afspraken in het voorliggend veld in beginsel los te laten en gezamenlijk met inwoners 
en partners te bouwen vanuit een nieuwe visie op het voorliggend veld, oftewel de sociale basis. 
Daar is ook een financiële taakstelling aan verbonden. 
 
In fraach oer frijwilligers: 
Frijwilligers binne op dit stuit mei in lampke te sykjen Frijwilligers wurde ek hieltiten âlder 
Hoe sjocht min nei dit soarte ûntjowingen yn de doarpen? 
Ik hoop dat we daar nieuwe vormen in kunnen vinden. Dit zal ook een vraag zijn de we meenemen in 
de gesprekken met de dorpen.  
 
Kearn wie drok dwaande. minsken te motivearjen Dat projekt levere net op wat min betocht hie 
Dus hoe wurdt de mienskip ( en foaral de jongere generaasje )belutsen by de dit projekt? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie. 
 
Is der ek gearwurking mei bygelyks Doarpswurk en de Provinsje? 



Beantwoord tijdens de inspiratiesessie.  
 
Liket it der op dat de WMO net goed wurke hat? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie 
 
Woningaanbod voor jongeren en ouderen, herkenbaar, Eastermar 
Heeft de coöperatie nog mogelijkheden bij Schuilenburg? Door projectontwikkelaar overgenomen? 
Beantwoord tijdens de inspiratiesessie.  
 
Bedankt voor deze inspirerende middag. Kan wel weer een keer. 


