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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. De Adviesraad is in 2020 nauw betrokken geweest bij de hieruit 
voortvloeiende Doe agenda’s en heeft hiervoor ook de diverse bijeenkomsten bij-
gewoond, om begin 2021 te kunnen komen met een advies hierover aan het Colle-
ge.. 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 het voornemen om jaarlijks in december 
een training te volgend om meer ongevraagd te kunnen gaan adviseren. In 2020 is 
in verband met corona ervoor gekozen om deze training niet door te laten gaan.  

 
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 2020 zijn er geen leden afgetreden en zijn er ook geen nieuwe leden bij geko-
men. Wel was 2020 het laatste jaar voor een drietal adviesraadleden, in 2021 wor-
den de hierdoor vrijkomende vacatures opnieuw ingevuld.  
. 

5. Interne organisatie 
 
Het DB bereidt, in samenspraak met de teamleider Samenleving en/of de pro-
grammamanager van de doe agenda’s, de vergaderingen van de Adviesraad voor. 
De ambtelijk secretaris plaatst de agenda met bijbehorende documenten in iBabs.  
 
In 2020 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 
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ad-hoc commissie gevormd.  Daarnaast zijn er diverse sessies met beleidsadvi-
seurs van het team Samenleving van de gemeente geweest over de doe agenda’s.  
 
In verband met corona hebben de meeste sessies in 2020 digitaal plaatsgevonden 
via het digitale vergaderprogramma ZOOM. Ook de vergaderingen van de Advies-
raad hebben grotendeels via ZOOM plaatsgevonden. De leden van de Adviesraad 
Sociaal Domein en ook het dagelijks bestuur ondervinden net als iedereen last van 
het digitaal vergaderen. Het is en blijft een surrogaat voor onze noodzakelijke fy-
sieke vergaderingen en overleggen. 
 
De (vrijwilligers-)vergoeding wordt één keer per kwartaal aan de leden van de Ad-
viesraad uitbetaald. 
 
Om invulling te geven aan ons voornemen om kort, bondig en begrijpelijk te com-
municeren werd in januari 2021 ons Werkplan vastgesteld door de Adviesraad So-
ciaal Domein en is het werkplan voor kennisgeving aangenomen door het college 
van B&W. 
 

 
6. Adviezen en Zienswijzen 

 

 Adviesraad Samenvatting 

 Gevraagd advies  

1 Doe agenda’s Gedurende 2020 is de Adviesraad Soci-
aal Domein (hierna: ASD) gevraagd om 
advies uit te brengen over de doe agen-
da’s ‘Meedoen op de arbeidsmarkt (doe 
agenda B)’, ‘Meedoen aan maatschappe-
lijk leven (doe agenda C)’, ‘Iedereen doet 
en ontmoet (doe agenda G)’, ‘Ouder 
worden en mantelzorg (doe agenda I)’ en 
‘Kwetsbare jongeren en ouders (doe 
agenda O)’. Dit advies is voorbereid in 
2020 en in januari 2021 vastgesteld & 
aan het college aangeboden.  

 Ongevraagd advies  

1.  Beschermd wonen De ASD heeft per brief verdere uitleg 
gevraagd aan het college over het half-
jaarverslag beschermd wonen en thuis-
plus 2019. 
 

 
Er blijken diverse getoetste dossiers te 
zijn afgekeurd door SDF, de ASD is ver-
heugd om te lezen dat de Ooststelling-
werfse dossiers bij de goedgekeurde 
behoorden.  
 
Het college heeft per brief een reactie 
gegeven op de brief van de ASD. 
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2.  Statushouders In juli 2020 heeft de ASD per brief gead-
viseerd om de pilot samenhangende 
aanpak en regie vanuit het Gebiedsteam 
ten behoeve van statushouders te conti-
nueren tot de invoering van de nieuwe 
inburgeringswet. Ook adviseert de ASD 
in deze brief om de gemeenteraad voor 
te stellen om structureel mankracht en 
middelen beschikbaar te stellen hiervoor, 
om de verworvenheden uit de pilot te 
kunnen waarborgen.  
 
De ASD heeft per mail een reactie ont-
vangen van de betrokken ambtenaar 
hierop, waarin wordt aangegeven dat 
voor het jaar 2020 de dienstverlening 
zoals die tijdens de pilot is vormgegeven 
voortgezet wordt. Hierbij valt specifiek te 
denken aan het inzetten van twee case-
managers van het Gebiedsteam op de 
begeleiding van statushouders, budget 
coaching en ook de sleutelpersonen van 
Scala. 
  
Door het verschuiven van de ingangsda-
tum van de nieuwe inburgeringswet naar 
1 juli 2021 moet er inderdaad voor het 1e 
half jaar van 2021 onderzocht worden 
hoe dit een vervolg te geven. 
 
De ASD heeft toezegging van de ambte-
naar dat er begin 2021 een formele reac-
tie van het college op de brief komt. 

  
 
 
Bijlage 
 
Samenstelling van de Adviesraad in 2020 
 
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  
 
 



 

  5 

 
Mevr. M. Bethlehem     ambtelijke secretaris van de Adviesraad. 
   
 
 


