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1. Inleiding 
 
Naar aanleiding van de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp per 1 januari 
2015 ontstond de behoefte aan een breed samengestelde Adviesraad Sociaal Do-
mein in Ooststellingwerf. Zij ging van start met haar werkzaamheden op 1 april 
2016. 

 
2. Doelstelling en taken van de Adviesraad 

 
Op 15 december 2015 stelde gemeenteraad van Ooststellingwerf de Verordening 
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ooststellingwerf 2015 vast, alsmede een 
bijbehorend Huishoudelijk Reglement. 

 
3. Taakopvatting 

 
Om het brede terrein van het Sociaal Domein goed te kunnen overzien zijn binnen 
de Adviesraad de werkzaamheden verdeeld over een 4-tal themagroepen, te we-
ten: Zorg, Wonen en Welzijn, Werk en Inkomen, Participatie en Leefbaarheid en 
Jeugd en Jeugdhulp . De themagroepen bereiden de besluitvorming op hun terrein 
voor. 
 
De Adviesraad heeft regelmatig (voor-) overleg met beleidsambtenaren, bezoeken 
zorgondernemers en wonen bijeenkomsten van inwoners in onze gemeente bij. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van informatie verstrekt door de Landelijke Koe-
pel van Adviesraden Sociaal Domein. 
 
Sinds eind 2018 was de Adviesraad betrokken bij de totstandkoming van de Visie 
op Samenleven. We zien (mede daardoor) in de loop van 2019 dat de Adviesraad 
steeds vaker al in de fase van beleidsvoorbereiding een grotere rol krijgt en neemt 
(afstemming en overleg met medewerkers van de gemeente). Daarnaast blijft de 
Adviesraad ook formele adviezen uitbrengen over concrete beleidsvoornemens.  
 
Om in de toekomst meer invulling te kunnen geven aan de brugfunctie tussen in-
woners en gemeente heeft de Adviesraad in december een training gevolgd om 
meer ongevraagd te kunnen gaan adviseren.  

 
4. Nieuwe leden 

 
De leden van de Adviesraad worden voor een periode van 4 jaar benoemd door 
het College van B&W. Zij kunnen voor een periode van 4 jaar worden herbenoemd, 
terwijl de Adviesraad, indien zij dat noodzakelijk acht, kan adviseren voor 2e ver-
lenging. 
 
In 2019 is Dhr. W.S. Douwsma gekozen en benoemd in de Adviesraad Sociaal 
Domein.  Mevrouw J. Dijkstra-Veenstra heeft op haar eigen verzoek haar lidmaat-
schap opgezegd. 
. 

5. Interne organisatie 
 
Het DB bereidt, in samenspraak met de teamleider Samenleving, de vergaderingen 
van de Adviesraad voor. De ambtelijk secretaris plaatst de agenda met bijbehoren-
de documenten in iBabs.  
 
In 2019 kwam de Adviesraad 9 keer gezamenlijk bijeen. Ter voorbereiding van de 
gezamenlijke vergadering bespreken de themagroepen de onderwerpen, welke 
vallen onder hun domein. Voor sommige onderwerpen wordt uit deze groepen een 
ad-hoc commissie gevormd.  Daarnaast zijn er diverse sessies met beleidsadvi-
seurs van het team Samenleving van de gemeente geweest over de Visie op Sa-
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menleven. De (vrijwilligers-)vergoeding wordt één keer per kwartaal aan de leden 
van de Adviesraad uitbetaald. 
 
Om invulling te geven aan ons voornemen om kort, bondig en begrijpelijk te com-
municeren werd op 27 november 2019 ons Werkplan 2020 vastgesteld door het 
college van B&W. 
 

 
6. Adviezen en Zienswijzen 

 

 Adviesraad Samenvatting 

 Gevraagd advies  

1 Cliëntervarings-onderzoek 
Wmo en Jeugd 

Burgers die ondersteuning ontvangen op 
het terrein van Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) dan wel Jeugd-
zorg wordt elk jaar gevraagd of ze al dan 
niet tevreden zijn over de ontvangen 
zorg. Dit gebeurt door het invullen van 
een vragenformulier door de gebruikers 
(al dan niet met ondersteuning). De ge-
meente en de Adviesraad Sociaal Do-
mein kunnen op deze wijze inzicht ver-
krijgen en kunnen daar waar nodig de 
zorgverlening beter maken. 

2 Taskforce: grip op sociaal domein Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft in 2019 een extern onderzoeks-
bureau opdracht gegeven om het sociaal 
domein ‘door te lichten’, met name op het 
terrein van de kosten voor jeugdhulp. In de 
praktijk blijkt dat de vraag naar jeugdzorg 
en de daarmee gepaard gaande kosten 
steeds groter en hoger worden. Daarom is 
door een extern bureau een onderzoek 
ingesteld. Het resultaat hiervan is voor de 
Adviesraad aanleiding geweest om een 
aantal adviezen uit te brengen. 

3 Visie op samenleven De gemeente heeft in 2019 veel met bur-
gers gesproken over hun kijk op samenle-
ven in de gemeente Ooststellingwerf. Een 
manier die werd toegepast was de vorm 
van dorpsgesprekken met ondernemers, 
burgers, organisaties, vrijwilligers etc. De 
Adviesraad heeft aanbevelingen gedaan in 
verband met de het realiseren van de ge-
meentelijke ‘Visie op samenleven’. 

4 Inkoop Wmo 2020 Bij het inkopen van WMOzorg gaat het bij-
voorbeeld om een aantal zaken die we re-
gelmatig tegen komen in het sociaal do-
mein. Het gaat om: 

 huishoudelijke ondersteuning; 

 individuele begeleiding; 

 dagactiviteiten in groepsverband 
(dagbesteding) en het vervoer van 
en naar dagactiviteiten. 
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 Ongevraagd advies  

1 Ontvangsbevestiging 
kwijtscheldingverzoek 

Aan het college van burgemeester en wet-
houders is voorgesteld de ontvangstbeves-
tigings-brief aan te passen en sneller op 
verzoeken om kwijtschelding van gemeen-
telijke belastingen te reageren. 

2 Realiseren samenhangende  
aanpak statushouders. 

De Adviesraad wenste actief betrokken te 
worden bij de advisering aanpak status-
houders in de gemeente en vraagt o.a. om 
een stappenplan. De Adviesraad mist een 
duidelijke visie op een concreet onder-
steuningsaanbod voor statushouders. 

  
 
 
Bijlage 
 
Samenstelling van de Adviesraad in 2019 
 
Mw. A. Zwaaneveldt - Pouw    Voorzitter 
Mw. H. Schouwstra    Vicevoorzitter 
Dhr. J. Looijenga     Secretaris 
Dhr. C. Verboom     Penningmeester 
 
Mw. E. Wiersma  
Dhr. H. J. Olijve  
Mw. M. de Jong  
Mw. T. Kuiper    
Mw. S. Van Tuinen - de Jong    
Dhr. W. de Jong  
Dhr. V. Felder   
Mw. J. van der Bij     
Dhr. T. van Gilst              
Dhr. W.S. Douwsma  
Mw. M. Lenting – van Benthem  
 
J. Dijkstra-Veenstra (afgetreden zomer 2019) 
 
Mevr. C. Otten    ambtelijke secretaris van de Adviesraad. 
   
 
 


