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Betreft: Benoeming leden Adviesraad

Franeker, 21 augustus 2019
Geacht bestuur,
Met onze brief van 20 mei 2019 hebben wij u laten weten dat wij de wervingsprocedure voor
drie nieuwe leden van onze Adviesraad succesvol hebben kunnen afronden. Daarbij hebben wij
u echter ook gemeld dat wij u nog geen benoemingsvoorstel konden voorleggen omdat onze
raad enige tijd daarvoor had besloten voor kandidaat leden een proefperiode van drie maanden
te gaan hanteren.
Inmiddels is deze proefperiode verstreken en heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Daarbij
hebben alle drie kandidaten aangegeven onze raad graag blijvend te willen versterken. Ook
hebben de overige leden van de Adviesraad uitgesproken dat zij deze drie personen graag voor
onze raad willen behouden.
Het betreft:
- Mevrouw Nynke Strikwerda-Talman, 71 jaar en wonend in Franeker. Zij heeft een achtergrond
in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg en is op dit moment nog actief als lid van de cliëntenraad
van een psycho-geriatrisch verpleeghuis;
- Mevrouw Jennifer Nonnemaker, 48 jaar en wonend in Stiens. Zij werkt op dit moment als
zelfstandig ambulant begeleider van kinderen en jong volwassenen. Voorheen is zij als
vrijwilliger actief geweest in de voorloper van onze Adviesraad en bij het FSU;
- De heer Wim Tuma, 51 jaar en wonend in Franeker. Hij is vanaf 2014 werkzaam als
bewindvoerder bij het bureau Kompas in Zuidlaren, maar heeft daarvoor langere tijd gewerkt in
de psychiatrie. Als vrijwilliger is hij betrokken bij een eetcafé in de Skûle.
Omdat de heer Tuma ook cliënten heeft in de regio Noardwest Fryslân zullen wij, ter voldoening
aan artikel 6, lid 2, van de Verordening Adviesraad Sociaal Domein dienst SoZaWe Noardwest
Fryslân 2016, van hem verlangen dat hij een verklaring van geen belangenverstrengeling
ondertekent.
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Op grond van artikel 8, eerste lid, van genoemde Verordening dienen de leden van de
Adviesraad door u te worden benoemd. Mede gelet op artikel 6 van de ‘Procedure werving en
selectie nieuwe leden Adviesraad’, draagt het dagelijks bestuur van deze raad de hiervoor
genoemde personen dan ook ter benoeming aan u voor.

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de ASD NWF,
namens deze,

Koos Woudt, secretaris.
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