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Datum  : Maandag 9 maart 2020 

Aanvang : 19:30 – 21:45 

Aanwezig      : Hendrik Jan Olijve, Haralda Schouwstra , Emma Wiersma, Truus Kuiper, 

Cees Verboom, Victor Felder , Jenny v.d. Bij, Anita Zwaaneveldt, Jan 

Looijenga, Sippy van Tuinen, Theo van Gilst 

 

Afwezig      : Wim de Jong, Marjan de Jong, Minke Lenting – van Benthem, Wietze 

Douwsma 

 

Gasten  : Geen 

        

 

BESLUITENLIJST 

 

 

 Onderwerp Besluit 

1. Opening en vaststelling agenda Agenda is vastgesteld 

2. Mededelingen  
 

Wim de Jong, Marjan de Jong, Wietze Douwsma en  
Minke Lenting – van Benthem zijn afwezig. 

3. Ingekomen stukken:  
 
a. ter informatie 
1. Presentatie Esther Verhagen 
en Lea Limonard 10-02-2020 
2. Nieuwsflits februari 2020  
3. Advies BW Pilot Gebiedsteam 
in de school 20200202  
4. advies college DRIVE 2020  
5. Evaluatie inzet Opbouwwerk - 
december 2019  
6. Advies B&W Pilot extra 
opbouwwerk in de dorpen 2020-
2021  
7. Monitor Jeugd 2018-2019  
8. B&W advies monitor Jeugd 
2018-2019 
9. Nieuwsflits koepel van 
adviesraden 20-02-2020  
10. Nieuwsflits Koepel van 
Adviesraden 17-02-2020  
11. 20-02-18 Bijeenkomst lokale 
inclusie agenda  
12. verslag bijeenkomst regioblad 

a.1 & a.2 
Geen opmerkingen 

 
a.3 Pilot GBT  
De Adviesraad Sociaal Domein is benieuwd 
welke scholen er mee doen aan deze pilot en of 
Appelscha er onderdeel van uitmaakt. Deze 
vragen worden schriftelijk gesteld aan Het 
College. 
 
a.4 Project DRIVE 
Cees Verboom heeft met Ale Kort gesproken 
over de toekomst van DRIVE en deelt zijn 
bevindingen met de Adviesraad Sociaal Domein. 
De ASD gaat nauwlettend toezien dat er geen 
sprake gaat worden van verdringing van arbeid 
door vrijwilligers. P&A en W&I gaan brief/formeel 
advies aan Het College schrijven. 
 
a.5 & a.6 
Geen opmerkingen 
 
a.7 Monitor Jeugd 
De ASD heeft een aantal vragen over de 
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BW Cliëntadviesraden 21-11-
2019  
13. Evaluatie realiseren 
samenhangende aanpak 
statushouders 2020 
 
 
 
 
 
 
b. stukken ter bespreking 
1 Brief aan Sociaal Domein 
Fryslan over Halfjaarverslag 
steekproeven Beschermd Wonen 
en Thuisplus 2019 
 
2. ASD training 9 december 2019 
onder leiding van Petra van der 
Horst  
 
3. BW advies extra 
caseamanager en psycholoog uit 
ambitiefonds 
 
4. Oproep themagroep Jeugd L  
 
5. Concept Jaarverslag 2019 
  
 
 
 
 
 
 
c. Uitnodigingen 
1. Uitnodiging Iedereen doet en 
ontmoet  
 
2.  datumprikker Stand up 
inburgering statushouders  
 
3. Uitnodiging 
Inspiratiebijeenkomst Positieve 
Gezondheid  
 
4. Uitnodiging fysieke overlegtafel 
Wmo  
 
5. uitnodiging 
aanbestedingsprocedure 
hulmiddelen 11 maart  
 

uitkomsten van de Monitor Jeugd. Deze worden 
schriftelijk aan de inhoudelijk ambtenaar gesteld 
door themagroep Jeugd.  
 
a.8 t/m a.12 
Geen opmerkingen. 
 
a.13 Vluchtelingenwerk en statushouders.  
wordt geagendeerd voor volgende vergadering 
om nader besproken te worden. 
 
 
b.1  
Jan Looijenga heeft contact gezocht met SDF en 
deelt zijn bevindingen. Jan Looijenga en Anita 
Zwaaneveldt gaan schriftelijk om een toelichting 
vragen aan wethouder Esther Verhagen. 
 
b.2 
Haralda Schouwstra krijgt complimenten over het 
gemaakte verslag van de training. De training 
was zeer nuttig, de ASD is van plan om een 
vervolgtraining te plannen voor december 2020. 
 
b.3 
Geen opmerkingen 
 
b.4 
De ASD heeft kennis genomen van bijeenkomst.  
 
b.5 
Hoofdstuk 6 wordt aangepast en opnieuw 
voorgelegd aan de ASD.  Dhr. Looijenga zoekt 
naar een duidelijker omschrijving van de lijst met 
uitgebrachte adviezen. Reactie naar mw. 
Bethlehem. 
c.1 
Sippy van Tuinen en Haralda Schouwstra gaan 
naar de bijeenkomst. Twee grote culturele 
organisaties in de gemeente hebben geen 
uitnodiging ontvangen, terwijl ze wel tot de 
doelgroep behoren. Hierover worden schriftelijke 
vragen gesteld aan de organisatie van de 
bijeenkomst via het mailadres dat vermeld staat 
op de uitnodiging. 
 
c.2 
Sippy van Tuinen, Victor Felder en Theo van 
Gilst gaan naar de bijeenkomst. 
 
c.3 
Geen opmerkingen 
 
c.4 
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Cees Verboom en Victor Felder gaan naar 
bijeenkomst 
 
c.5 
Cees Verboom , Jan Looijenga en Victor Felder 
gaan naar de bijeenkomst 

4.. Vaststellen conceptverslag 2020-
02-10 
 

Verslag is vastgesteld 
 

5. Actualiseren en bespreken 
actielijst 
 

Afgedane acties worden van de actielijst gehaald, de 
nieuwe actielijst wordt geagendeerd voor de volgende 
vergadering.  

6.  Termijnagenda Geen wijzigingen 

7. Lopende adviezen 
 

a. Taskforce Jeugd 
b. Brief over kwijtschelding 
c. Visie op samenleven 

mensen participeren 
duurzaam op de 
arbeidsmarkt 

d. Gebiedsteam 
e. Inkoop Wmo 2020 

 

 
a. Reactie van wethouder Verhagen wordt goed 

ontvangen door ASD. Het advies is hiermee 
afgerond. 

b. Tekstuele aanbevelingen zijn niet overgenomen, 
maar juridisch is de tekst nu juist. Buiten deze 
klacht zijn er geen verdere signalen over 
onduidelijkheden over brief. Mochten er meer 
klachten over binnen komen, dan wordt er actie 
ondernomen door de ASD. Voor nu geen verdere 
actie van de ASD. 

c. Dit proces wordt als testcase beschouwd door de 
ASD. In de uitnodiging werden doelen benoemd, 
deze zijn (nog) niet besproken / gehaald. De ASD 
hoopt op meer duidelijkheid op de bijeenkomst 
van 21 april. Anita Zwaaneveldt gaat naar deze 
bijeenkomst. De ASD gaat het proces kritisch 
volgen. 

d. Het DB van de ASD heeft de vraag opgeworpen 
of het verstandig is om een ad-hoc commissie uit 
alle themagroepen van de ASD in te stellen voor 
advisering/ monitoring betreffende de 
ontwikkelingen in het Gebiedsteam. Deze ad-hoc 
commissie wordt nader besproken en eventueel 
vormgegeven na de presentatie over de eerste 
resultaten van het GBT. 

e. Geen opmerkingen.  
 

8. Nieuwe adviezen 
a) Visie op samenleven 

Iedereen doet en ontmoet 

a. Komt t.z.t. 

9.. Ongevraagde adviezen 
 

N.v.t. 

10. Signalen uit de samenleving 
 

De themagroep ZWW is met Bertha Hoogenberg in 
gesprek geweest. Bertha is lid van de cliëntenraad van 
de Kwadrantgroep. Aan de hand van haar input heeft de 
themagroep ZWW vragen geformuleerd om verder uit te 
zoeken.  Onbeantwoorde vragen worden nog uitgezocht 
door de themagroepen van de Adviesraad. Deze input 
wordt gebruikt door de Adviesraad zelf. Het gesprek met 
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mevrouw Hoogenberg wordt jaarlijks gehouden. 
 
Cees Verboom heeft een gesprek gevoerd met Gerard 
Habes van het Preventief Huisbezoek en deelt zijn 
bevindingen met de ASD. De ASD vraagt aan de 
inhoudelijk ambtenaar of het overzicht van preventief 
huisbezoek gedeeld kan worden met de ASD. 
 
Plaatselijk belangen en bewonerscommissies zijn 
uitgenodigd voor Ooststellingwerf Hartveilig. Ter plekke 
werd van de aanwezigen verwacht dat ze ter plekke een 
kernteam werd gevormd. De verwachtingen van de 
gemeente en de verwachting van de aanwezigen 
verschilden hierin. Uitkomst: de aanwezigen hebben 
toegezegd dat de 4 regio’s in Oosterwolde gaan 
proberen een kernteam te vormen.  

11. Terugkoppeling door de 
themagroepen 
 
a. Jeugd 
 
b. W&I 
 
c. P&L 
 
d. ZWW 
 

a. Volgende overleg van de themagroep is 
gecanceld. Als er weer een onderwerp komt wat 
binnen OWO aandacht vraagt op het gebied van 
jeugd wordt er weer vergadert binnen de 
themagroep.  

b. Geen vragen / opmerkingen 
c. Geen vragen / opmerkingen 
d. Thema Wonen krijgt te weinig aandacht, omdat 

de thema’s zorg en Welzijn veel tijd in beslag 
nemen. Kan het thema wonen ook bij een andere 
themagroep ondergebracht worden of beter 
ingekaderd worden? Wat hoort in bij de 
Adviesraad op het gebied van wonen? Deze 
vragen worden geagendeerd voor volgende 
vergadering.  
 

12. Terugkoppeling externe 
overleggen 
a. Expertmeeting 
Beleidsparticipatie in het Friese 
sociaal domein 

a. Er komt nog een kortere variant van dit document. 
Deze wordt nader besproken binnen de ASD. 

13. PR Adviesraad 
 

N.v.t. 

14. Rondvraag 
 

Geen vragen 

15. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 12 september 2020. 

 

 

 

 

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


