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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 
Domein 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 
weten: 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 
Koepel 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 
bijgewoond. In 2021 is het officiële advies uitgebracht over de eerste doe agenda’s. 
De Adviesraad Sociaal Domein blijft de komende tijd het vervolg hiervan monitoren 
en adviseert over de nieuwe doe agenda’s. Daarnaast blijft de Adviesraad ook 
formele adviezen uitbrengen over concrete beleidsvoornemens. 

Om in de toekomst meer invulling te kunnen geven aan de brugfunctie tussen 
inwoners en gemeente heeft de Adviesraad het voornemen om jaarlijks in 
december een training te volgend om meer ongevraagd te kunnen gaan adviseren. 
Deze heeft ook afgelopen december plaatsgevonden. 

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 
verlenging.

De Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf telt maximaal 15 leden. Mevrouw 
J. van der Bij, de heer C.H. Verboom en de heer T. van Gilst waren in 2021 
aftredend en niet herkiesbaar. Hun termijn liep af op 1 april 2021. Mevrouw T. 
Kuiper heeft per 11 mei 2021 haar functie neergelegd als lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein.  

Hierdoor ontstonden in april 3 vacatures. Via een openbare vacature die zowel 
online als offline is uitgezet binnen gemeente Ooststellingwerf zijn diverse reacties 
binnen gekomen. Aan de hand van die reacties zijn sollicitatiegesprekken gevoerd 
en is ervoor gekozen om de heer A. de Vries, mevrouw T. Hoonstra en de heer H. 
van Welsem de ontstaande plaatsen op te laten vullen. Er waren meer 
belangstellenden dan plekken op dat moment. De vrijgekomen plaats van mevrouw 
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Kuiper is niet in 2021 opgevuld. Deze vacature wordt met de sollicitatieronde van 
2022 meegenomen. 

5. Interne organisatie

Het DB bereidt, in samenspraak met de teamleider Samenleving en/of de 
programmamanager van de doe agenda’s, de vergaderingen van de Adviesraad 
voor. De ambtelijk secretaris plaatst de agenda met bijbehorende documenten in 
iBabs. 

In 2021 kwam de Adviesraad 9 keer gezamenlijk bijeen om te vergaderen. 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.  

In verband met corona hebben de meeste overlegsessies met ambtenaren in 2021 
digitaal plaatsgevonden via het digitale vergaderprogramma ZOOM. Ook de 
vergaderingen van de Adviesraad 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. 

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 
communiceren werd in november 2021 ons Werkplan 2022 vastgesteld door de 
Adviesraad Sociaal Domein en is het werkplan voor kennisgeving aangenomen 
door het college van B&W.

6. Jaaroverzicht

6.1 Januari 

• Het werkplan van de Adviesraad Sociaal Domein is vastgesteld & ter kennisgeving aan het 
college van B&W gestuurd.  Het werkplan is in te zien via: 
https://www.ooststellingwerf.nl/download-verslagen-plannen-en-besluitenlijsten-van-
deadviesraad. 

• De Adviesraad heeft advies uitgebracht over de doe agenda’s, deze is te bekijken op  
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad. Het betrof 
hier een tussenadvies, mochten de adviezen onvoldoende terugkomen in de opgeleverde 
doe agenda, dan zou de ASD nog een definitief advies uit kunnen brengen. Van deze 
mogelijkheid is uiteindelijk geen gebruik gemaakt.

6.2 Februari 
• Programmamanager Katja Moesker heeft een toelichting gegeven over het vervolg van de 

doe-agenda’s, nu de eerste zijn vastgesteld door het college van B&W. Ook heeft ze een 
vooruitblik gegeven naar de vervolgstap in dit programma & de rol die de ASD daarin gaat 
spelen.

• ASD is gevraagd voor advies over koploperproject OCO

6.3 Maart
• Het jaarverslag van 2020 is vastgesteld en te bekijken op  

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/2020-jaarverslag-2020.pdf.  Het 

https://www.ooststellingwerf.nl/download-verslagen-plannen-en-besluitenlijsten-van-deadviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/download-verslagen-plannen-en-besluitenlijsten-van-deadviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/2020-jaarverslag-2020.pdf
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jaarverslag is ook ter informatie aangeboden aan het college van burgemeester en 
wethouders.

• De projectleider van de doorontwikkeling van  het Gebiedsteam Elizabeth Rot heeft een 
toelichting gegeven over de stand van zaken van de doorontwikkeling van het 
Gebiedsteam.

• De adviesraad heeft besloten dat het haar taak is om aan het college te adviseren en niet 
aan de regio inzake het regioplan beschermd wonen. Om goed te kunnen adviseren       
ontvangen ze graag meer informatie om het college te kunnen adviseren.

6.4 April
• Afscheid van aftredende leden: van Cees Verboom, Jenny van der Bij en Theo van Gilst
• Installatie nieuwe leden: Trijntje Hoonstra, Andries de Vries en Hans van Welsem
• Arjen Bouland en onderzoeksbureau Magis hebben toelichting gegeven over: 

o Rapporten continu meting
o Ontwikkelingen Beschermd wonen:

▪ Wat zijn de risico’s?
▪ Hoe staat de gemeente zelf hierin?
▪ Hoe denkt de gemeente dit financieel op te kunnen vangen straks?

6.5 Mei
• Bij gebrek aan tijd in de vorige vergadering licht Arjen Bouland zijn onderwerpen die op 

de planning stonden voor de vergadering van april verder toe. 
• Themagroep W&I lichte het gesprek toe wat zij hebben gehad over Onderzoeksrapport 

rekenkamercommissie schuldhulpverlening. 
• Truus Kuiper heeft medegedeeld haar functie als adviesraadlid neer te leggen.

6.6 Juni 
• De programmamanager van de doe agenda’s kwam langs om de Adviesraad Sociaal 

Domein bij te praten. 
• De Adviesraad Sociaal Domein heeft  ongevraagd advies uitgebracht over de Taskforce 

Wmo, deze is te bekijken op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein op de 
gemeentelijke website.

6.7 Juli
• In juli heeft de Adviesraad Sociaal Domein niet vergaderd. 

6.8 Augustus
• In augustus heeft de Adviesraad Sociaal Domein niet vergaderd. 

6.9 September
• De Adviesraad van 13 september 2021 was de eerste vergadering dit jaar waarin er weer 

fysiek werd vergaderd in het gemeentehuis. De avond werd gestart met een informeel 
etentje in de vorm van een lopend buffet in de kantine van het gemeentehuis, waarbij ook 
diverse ambtenaren en de wethouder sociaal domein bij aanwezig waren. 

• Wethouder van het sociaal domein Esther Verhagen was te gast. 
• De Adviesraad heeft  besloten geen zienswijze in te dienen bij de omgevingsvisie. 

6.10 Oktober

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/asdo-adviezen-aan-bw-over-doe-agendas-totaal_.pdf
https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/asdo-adviezen-aan-bw-over-doe-agendas-totaal_.pdf
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad
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• Tijdens de vergadering van 11 oktober is het Werkplan 2022 vastgesteld, evenals het 
vergaderschema van 2022. Beide zijn terug te vinden op de site van de Adviesraad Sociaal 
Domein: www.ooststellingwerf.nl/adviesraad. 

• De programmamanager van de doe agenda’s was te gast om een update te geven over de 
doe agenda’s. 

• Arjen Bouland heeft de Adviesraad bijgepraat over de stand van zaken omtrent het 
regionale plan voor beschermd wonen, de taskforce grip op financiën en het cliënt 
ervaringsonderzoek bij de gebiedsteams. 

6.11 November 
• De teamleider van het Gebiedsteam aan de locatie Brink was te gast. Hij gaf een 

toelichting over de doorontwikkeling van het Gebiedsteam en het project Gebiedsteam in 
de scholen.

• De Adviesraad heeft ongevraagd advies uitgebracht op de Verordening inburgering OWO 
Ooststellingwerf.  Deze is te lezen op de webpagina van de Adviesraad Sociaal Domein.

6.12 December
• In december is de Adviesraad niet bijeengekomen. Normaal gesproken zou in deze 

maand de jaarlijkse training plaatsvinden. Deze is nu onder voorbehoud naar 
januari 2022 doorgeschoven. De Adviesraad Sociaal Domein hoopt dat dit door 
kan gaan in verband met de inmiddels weer strengere coronamaatregelen.

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/werkplan-2022.pdf
http://www.ooststellingwerf.nl/adviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/ondertekende-versie-08-11-2021.pdf
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Bijlage

Samenstelling van de Adviesraad in 2021

Mw. A. Zwaaneveldt - Pouw Voorzitter
Mw. H. Schouwstra Vicevoorzitter
Dhr. J. Looijenga Secretaris
Dhr. H. van Welsem Penningmeester

Mw. E. Wiersma 
Dhr. H. J. Olijve 
Mw. M. de Jong 
Mw. S. Van Tuinen - de Jong  
Dhr. W. de Jong 
Dhr. V. Felder 
Mw. T. Hoonstra
Dhr. A. de Vries           
Dhr. W.S. Douwsma 
Mw. M. Lenting – van Benthem 

Mevr. M. Bethlehem ambtelijke secretaris van de Adviesraad.


