
 

 

Ons nummer: O22.002332 

*O22.002332* 

Schriftelijke reactie toezegging 
 
Raad/commissie Boarger en Mienskip 
 
Datum vergadering 7 december 2022 
 
Onderwerp schriftelijk afdoen van drie onderwerpen van het 'Omfreegjen" van 

de cie. Boarger en Mienskip 
 
Portefeuillehouder Petra van den Akker 
 
 
Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 9. Rondvraag zegt het college toe de vragen die horen bij de drie in de 
commissie niet behandelde onderwerpen schriftelijk te beantwoorden. 

 
Datum schriftelijke reactie 
12 december 2022 
 
Schriftelijke reacie 
  
Hieronder zijn de vragen voor de rondvraag integraal opgenomen en per vraag treft u in rood de 
beantwoording aan.  
 

1. Johan Steenbeek (Nieuw Sociaal) – Opvang jongeren zonder woon- of verblijfplaats 

Rondvraag commissievergadering 

Van                                                                                   : Nieuw Sociaal, Johan Steenbeek 
    
Aan                                                                                   : De voorzitter van de commissie 
    
Onderwerp                                                                       : Opvang jongeren zonder woon- of 

verblijfplaats 
    
Commissie                                                                        : Boarger en Mienskip 
    
Datum commissievergadering                                           : 7-12-2022 
    

  
Aanleiding: 
Door verschillende oorzaken is er meer vraag naar tijdelijke woonruimte voor jongeren die tijdelijk geen 
vaste woon- of verblijfplaats hebben. De redenen hiervan zijn divers en hebben te maken met 
omstandigheden in de privésfeer en een moeilijke thuissituatie. Ook het langer thuis wonen door gebrek aan 
voldoende reguliere woonruimte is een reden voor conflicten die de thuissituatie bemoeilijken. Het gevolg is 
slapen in parken, onder bruggen of op andere niet gewenste plekken. De reguliere hulpverlening heeft te 
weinig plekken om deze jongeren op te vangen. De huidige economische realiteit betekend ook dat 
zelfstandig wonen voor deze groep niet haalbaar is. Het probleem doet zich voor binnen alle lagen van de 



 

 

samenleving en hierdoor een algemeen maatschappelijk probleem. Een goede plek om naar toe te kunnen is 
de start om het leven weer op orde te krijgen. Hier op korte termijn in investeren betaald zich later dubbel 
terug. 

  

Vragen: 
  

1.    Is het college op de hoogte van het tekort aan opvangplekken voor jongeren die even niet thuis of 
elders kunnen wonen? 

•         Ja, daarvan is het college op de hoogte. 

2.    De hulpverlening, de gebiedsteams, de jongerenwerkers van de gemeente geven aan dat SWF meer 
plekken voor opvang moet organiseren. Is deze vraag bekend bij het college? 

 

•         Ja, de signalen en geluiden zijn bekend. In het Omgevingsprogramma Wonen – Zorg zijn daarom een 
aantal acties opgenomen die zich richten op geclusterde woonvormen voor kwetsbare jongeren die 
vanuit GGZ- en Jeugdzorginstellingen komen. Zie hieronder de acties 8, 9 en 10: 

  

•        Daarbij is de behoefte voor begeleid wonen voor jongeren (doelgroep 18 -27 jaar) gesignaleerd. We 
zijn bezig deze behoefte nader te onderzoeken en dit te onderbouwen met data.  

3.    Jongeren uit SWF moeten voor opvang naar Leeuwarden Drachten of elders. De leefomgeving, denk aan 
onderwijs werk of anders ligt in de regio Súdwest-Fryslân. Hoe kijkt het college daar na? Is het voor de 
structuur van de jongeren niet praktischer om binnen Súdwest-Fryslân een voorziening te maken waar 
deze jongeren tijdelijk kunnen werken aan een oplossing van hun problemen? 

•         Ja, een (crisis)opvang en een tussenvorm van begeleid wonen (dus geen beschermd wonen, dit is vaak 

niet passend) voor jongeren in de eigen gemeente, is gewenst. 

4.    Het probleem is urgent. Kan de gemeente op korte termijn deze jongeren tijdelijk woonruimte 
aanbieden? 

•        Momenteel onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn. Daarvan maken wij ook gebruik van de 
samenwerkingsstructuur rondom de Brede Aanpak Dakloosheid, gecoördineerd vanuit SDF. 

  
 



 

 

2. Aagje Bouwhuis (PvdA) – Toegankelijkheid binnenstad 

  

Rondvraag commissievergadering 

  

Van                                                                                   : Aagje Bouwhuis 
    
Aan                                                                                   : De voorzitter van de commissie 
    
Onderwerp                                                                       : Toegankelijkheid binnenstad 
    
Commissie                                                                        : Boarger en Mienskip 
    
Datum commissievergadering                                           : 7 december 2022 
 

Aanleiding: 

Op 27 oktober heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld betreffende Toegankelijkheid binnenstad Sneek 
voor mensen met een lichamelijke beperking. 23 november ontvingen wij antwoorden hierop. Bedankt 
hiervoor. 

De reden voor de schriftelijke vragen was dat de PvdA-fractie signalen heeft ontvangen dat de trottoirs in 
binnenstad van Sneek slecht of moeilijk toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Het 
gaat dan met name om het Grootzand, Kleinzand en delen van de binnenstad waar het winkelend publiek 
zich verplaatst over trottoirs. 

Ook mensen met een beperking willen graag uitgaan, winkelen of genieten van de binnenstad van Sneek. 
Zij stuiten op uitgestald winkelwaar op de stoepen, waardoor mensen genoodzaakt zijn zich over de weg 
te verplaatsen. Stoelen, tafels van terrassen en stoepborden (A-model) staan op trottoirs. Voor mensen in 
een rollator, rolstoel, maar ook mensen die slecht ter been zijn en voor blinden of slechtzienden maakt dit 
de binnenstad minder toegankelijk. 

Ook de trottoirs in andere steden en dorpen zijn soms slecht toegankelijk vanwege uitgestalde zaken. 

In de reactie op de schriftelijke vragen wordt duidelijk dat er op het trottoir een onbelemmerde doorgang 
van 1,5 meter dient te zijn voor weggebruikers. 

  

Vragen: 

De Partij van de Arbeid constateert dat op verschillende plekken in Sneek deze 1,5 meter niet gehanteerd 
wordt.  
  

1.    Is het college op de hoogte dat trottoirs voor mensen met een beperking niet altijd toegankelijk zijn? 

a)    Zo ja, wat wil het college doen om dit op te lossen? 

b)    Zo nee, kan de werkgroep Toegankelijkheid een rol spelen hierin, door bijv. een gevraagd 
advies? 



 

 

  

 Antwoord:  

•         Ja, het college heeft signalen ontvangen over trottoirs die soms ontoegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking.   

•         Wij hebben de werkgroep Toegankelijkheid daarom gevraagd om de toegankelijkheid van Grootzand, 
Kleinzand en delen van de binnenstad te beoordelen. We verwachten daarmee precies zicht te krijgen 
op de plekken waar de toegankelijkheid problematisch is.  

•        Op basis van de uitkomst van de scan zijn we van plan om het gesprek over toegankelijkheid aan te 
gaan met de ondernemers van de binnenstad van Sneek om zo de problemen samen op te lossen.  

  

 

3.  Uilkje Attema (CDA) | Specialistische Jeugdhulp en Wonen 

  

Rondvraag commissievergadering 

  

Van                                                                                   : Uilkje Attema CDA 
    
Aan                                                                                   : De voorzitter van de commissie 
    
Onderwerp                                                                       : Specialistische Jeugdhulp en Wonen 
    
Commissie                                                                        : Boarger en Mienskip 
    
Datum commissievergadering                                           : 7 december 2022 
    

  
Aanleiding: 
De portefeuillehouders jeugd hebben op 24 november 2022 afgesproken dat 1 januari 2024 de nieuwe 
ingangsdatum wordt voor Specialistische Jeugdhulp (SJH) en Wonen in plaats van 1 januari 2023. Tijdens 
het inkoopproces heeft de gemeente Leeuwarden oktober jl. verschillende bezwaren ontvangen van 
Jeugdhulpaanbieders die zich niet konden vinden in de beoordeling van de inschrijving. Hierdoor is de 
rechtsbeschermingstermijn opgeschoven tot en met 30 november: de periode dat jeugdhulpaanbieders 
bezwaar kunnen maken/een kort geding kunnen indienen. Dit betekent dat voor de implementatietermijn 
van SJH en Wonen bij zowel zorgaanbieders als gemeenten nog maar een paar weken resten tot 1 januari 
2023. Een aantal aanbieders heeft al een kort geding aanhangig gemaakt. De uitspraken van de 
voorzieningenrechter Rechtbank Noord Nederland in deze kort gedingen volgen naar verwachting uiterlijk 
in april 2023. Het lukt op deze manier niet meer om nieuwe raamovereenkomsten Specialistische 
Jeugdhulp en Wonen te sluiten per 1 januari 2023. Gekozen is voor een jaar uitstel en niet een half jaar 
omdat de uitspraken van de Rechter naar verwachting pas in april 2023 bekend zijn en de vervolgacties én 
de implementatie niet in twee maanden te regelen zijn. Voor de continuïteit van de jeugdhulp in 2023 is 
het noodzakelijk om met de huidige gecontracteerde aanbieders van SJH en Wonen afspraken te maken 
over de verlenging van het huidige contract voor een periode van één jaar. De aanbieders zijn op 25 
november geïnformeerd. 



 

 

 
 
 
Vragen: 
 
1.    Nu dit wordt uitgesteld kan dit gevolgen hebben. 

Wat betekent dit voor onze inwoners in Súdwest-Fryslân?  

•        Voor de inwoners van onze gemeente heeft de uitstel van de inkoop geen consequenties. De huidige 

hulpverleningtrajecten lopen door. De continuïteit van de jeugdhulp wordt geborgd.   

2.    Wat betekent het voor organisaties, zijn er problemen bekend nu dit wordt uitgesteld? 

Is er voldoende personeel om dit op te lossen? 

•         Er zijn op dit moment geen signalen van aanbieders die niet voldoende personeel hebben om de hulp 

te organiseren.   

3.    Heeft het ook financiële gevolgen voor onze gemeente? 

 

• Ja, er zijn financiële consequenties voor de gemeente zoals juridische kosten, inzet extra capaciteit en 
indexering. Het SDF zal een projectplan opstellen en, voor zover als mogelijk, de financiële 
consequenties inzichtelijk maken. De raden worden hierover geïnformeerd.  

 

  

  


