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Samenvatting 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2023-2024: de beleidsmedewerker licht de plannen toe. 

Het Uitvoeringsplan is gebaseerd op het beleidsplan dat eerder is vastgesteld door de 

gemeenteraad. Er worden diverse acties genoemd, gebaseerd op het voorgenomen beleid. 

Daarnaast zijn er geplande acties die nog voortkomen uit het oude beleidsplan, waar nog 

geen actie op ondernomen is. Afgesproken wordt dat de leden van de Adviesraad het 

uitvoeringsplan goed doornemen en aangeven wat er naar hun mening onduidelijk is of nog 

ontbreekt.  

 De Adviesraad heeft twee ongevraagde adviezen voorbereid. De ene heeft betrekking op de 

energietoeslag; de Adviesraad vraagt het college te bekijken of er in (bijvoorbeeld) de 

Bijzondere Bijstand ruimte is voor de mensen die nét buiten de gestelde normen voor 

compensatie vallen, en om aandacht te hebben voor mensen die om diverse redenen geen 

mogelijkheid hebben om energie te besparen (denk aan fysieke beperkingen waardoor kou 

pijn doet en waarbij elektrische apparatuur niet uitgeschakeld kan worden).  

 Het tweede advies betreft participatie: de gemeente heeft als doel jongeren te betrekken bij 

het opstellen van beleid. Dat is op zich een goed idee, maar met een Jongerenraad betrek je 

maar een heel klein deel van de jongeren. Voor de anderen heb je andere 

communicatiemiddelen nodig. De Adviesraad vraagt het college daar goed over na te denken. 

 De Adviesraad is geïnformeerd over de voortgang van het project Mijn Buurtje en over het 

werk van de Jongerenwerkers van Koggenland. Zij melden o.a. dat er nu in Avenhorn een 

toename van hangjongerenproblematiek is, en signaleren een toename in drugs- en 

alcoholgebruik. Vooral alcohol is in West-Friesland zó ingeburgerd dat er eigenlijk een 

cultuuromslag nodig is. Ook voor sportverenigingen, die op dit moment hun belangrijkste 

inkomstenbron uit de baromzet hebben.  


