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Datum  : Maandag 10 februari 2020 

Aanvang : 19:30 – 22:00 

Aanwezig      : Wim de Jong, Hendrik Jan Olijve, Haralda Schouwstra , Emma Wiersma, Truus 

Kuiper, Minke Lenting – van Benthem, Cees Verboom, Victor Felder , Jenny v.d. Bij, 

Marjan de Jong, Anita Zwaaneveldt, Jan Looijenga, Sippy van Tuinen, Theo van 

Gilst 

 

Afwezig      : Wietze Douwsma 

 

Gasten  : Lea Limonard, Esther Verhagen en Arjen Bouland 

        

 

BESLUITENLIJST 

 

 

 Onderwerp Besluit 

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering.  
Vanwege de volle agenda wordt punt 10 van de agenda 
verplaatst naar de volgende vergadering. Agendapunt 10.c 
komt aan bod tijdens de bespreking met Arjen Bouland. 
 

2.  Inrichting Gebiedsteam Wethouder Esther Verhagen en Lea Limonard (nieuwe 

manager afdeling ‘Gebiedsteams Sociaal Domein’) lichten 
in een presentatie de stand van zaken m.b.t. de inrichting 
Gebiedsteam toe en geven antwoord op vragen die eerder 
al gesteld waren door de Adviesraad Sociaal Domein. 
 
Lea Limonard nodigt adviesraad uit om over ongeveer drie 
maanden bij het Gebiedsteam langs te komen om de gang 
van zaken en de eerste resultaten te bespreken. 
 
Miranda zet de presentatie ter informatie in de agenda van de 
volgende vergadering van de ASD. 

3. Mededelingen  
 

Wietze Douwsma is afwezig 

4. Ingekomen stukken:  
 
a. ter informatie 
 
b. stukken ter bespreking 
 

a. Geen opmerkingen 
b. N.v.t. 

 
 
 

5. Vaststellen conceptverslag 2019-11-
11 
 

Verslag is vastgesteld 

6. Actualiseren en bespreken actielijst 
 

Geen wijzigingen  

 7.  Termijnagenda Anita Zwaaneveldt en Sippy van Tuinen gaan naar de 
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bijeenkomst over inclusie op 18 februari.  
 
Intern nagaan of het mogelijk is om “Visie op Samenleven: 
Deelprogramma Jeugdigen en ouders voelen zich 
ondersteund bij opvoeden en opgroeien” en “Visie op 
Samenleven: Deelprogramma Mensen doen mee aan het 
maatschappelijk leven” op de LTA aanpassen aan planning 
van ASD. De huidige planning is juli/augustus, dan vergadert 
de ASD niet.  
 

8.  Arjen Bouland komt langs om te 
praten over: 

a) Protocol hulp bij huishouden 
b) Evaluatie DRIVE 
c) Inloopvoorziening / 

dagbesteding 
d) Protocol begeleiding 
e) Clientervaringsonderzoek 
f) Inkoop WMO (agendapunt 

10.c) 

Arjen Bouland licht toe: 
a) Het aantal vragen voor hulp in de huishouding stijgt; 

de kosten ook. Protocol hulp bij huishouden is nog in 
een beginstadium en daarmee nog niet in de 
besluitvormende fase. Er vinden nog overleggen 
plaats met aanbieders om te verkennen hoe dit in de 
toekomst vorm zou kunnen krijgen.  

b) Er zijn steeds meer andersoortige vervoersvragen bij 
dan naar dagbesteding; onder andere naar 
noodgedwongen vervoer (ggz afspraak bvb) en 
sociaal vervoer. DRIVE is voor nu eerst 
gecontinueerd, er wordt gekeken of andere 
vervoersvormen een alternatief zijn, bijvoorbeeld met 
de Griffioenbus, Plusbus en/of ANWB Automaatje. 
Opmerking ASD: taxipas niet goed vindbaar op 
website. Arjen Bouland gaat hiermee aan de slag 
i.s.m. communicatie. Aan het einde van dit jaar komt 
DRIVE weer op de agenda van de ASD. 

c) Er gaan gesprekken gevoerd worden zorgaanbieder, 
en de dorpen Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en 
Waskemeer om de mogelijkheden te bespreken om dit 
in het dorp te organiseren. Eerste gesprek moet zowel 
met dorpen als aanbieders nog plaatsvinden. 

d) Het GBT is zoekende naar houvast voor  naar 
toekenning van begeleiding. Begeleiding is heel 
breed. Ze zoeken nu houvast in oude CIZ protocollen. 
HHM biedt mogelijk een kader hiervoor. Er wordt 
onderzocht of HHM dit kan faciliteren. In de loop van 
het jaar komt hier meer duidelijkheid hierover. Zodra 
dit stuk er is komt het naar de ASD. 

e) Magis heeft  met de gemeente een continue 
klantmeting ontwikkeld. De Privacyfunctionaris 
toestemming gegeven voor dit 
klantervaringsonderzoek. Cliënten worden meerdere 
keren bevraagd: 
4 weken na contact met  gebiedsteam 
Na 3 maanden m.b.t. begeleiding zorgaanbieder 
Na 9 maanden naar effect begeleiding zorgaanbieder. 
Zo kan eerder in gesprek worden gegaan als 
mensen niet tevreden zijn. 

f) De gemeenten Heerenveen, Opsterland, 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf hebben vanaf 1      
januari 2017 een overeenkomst voor de Wmo-
hulpmiddelen met het Hulpmiddelencentrum (HMC). 
De gemeenten constateerden gedurende de 
overeenkomst dat het HMC niet voldoet aan de 
gestelde contractuele eisen. Daarom wordt er gestart 
met de Europese aanbestedingsprocedure. Tot die tijd 
is er een tweede partij tussen geplaatst. Welzorg komt 
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in beeld als HMC niet binnen 7 dagen kan leveren. 

9. Lopende adviezen 
 
a. Taskforce Jeugd 
b. Brief over kwijtschelding 
c. Inkoop WMO 2020 
d. Visie op samenleven 
 

 
9.a, 9.b en 9.d schuiven door naar volgende vergadering 
9.c besproken met Arjen Bouland (punt 8f) 
 

10. Nieuwe adviezen 
 

N.v.t. 

11. Ongevraagde adviezen 
 

N.v.t. 

12. Signalen uit de samenleving 
 

Geen opmerkingen 

13. Terugkoppeling door de 
themagroepen 
 

a. W&I 
 
b. P&L 
 
c. ZWW 
 
 
d. Jeugd 
 

a. Geen vragen 
b. Geen vragen 
c. Geen vragen 
d. Geen vragen 

14. Terugkoppeling externe overleggen 
 

Niet besproken 

15. PR Adviesraad 
 

N.v.t. 

16. Rondvraag 
 

Miranda stuurt persbericht WMO naar Dhr. Van Gilst t.b.v. 
nieuwsflits. 
 

17. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

   

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 9 maart 2020. 

 

 

 

 

Voorzitter,………………………….  Secretaris,………………………… 


