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Datum  : Maandag 14 september 2020 

Aanvang : 19:30 – 21:45 

Aanwezig      : Hendrik Jan Olijve, Haralda Schouwstra , Emma Wiersma, Victor Felder , 

Jenny v.d. Bij, Anita Zwaaneveldt, Jan Looijenga, Sippy van Tuinen, Wim de 

Jong, Marjan de Jong 

 

Afwezig      : Theo van Gilst, Cees Verboom, Truus Kuiper, Wietze Douwsma, Minke 

Lenting  

 

Gasten : Geen 

        

 

BESLUITENLIJST, publieksversie 

 

 

 

Besluitenlijst 

Vanaf heden worden de conceptverslagen in een publieksvriendelijke versie gegoten 

voor publicatie. De ambtelijk secretaris en de secretaris dragen hier zorg voor.  

 

Zichtbaarheid Adviesraad Sociaal Domein 

Naar aanloop naar de sollicitatieronde voor de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) die 
er aan zit te komen, heeft de ASD besloten om meer in te zetten op zichbaarheid van de 
ASD. Bijvoorbeeld via gemeentepagina en/of advertorial in Beleef Ooststellingwerf. 
 
Doe-agenda’s 
Afgevaardigden van de ASD gaan naar de bijeenkomsten omtrent de doe-agenda’s. Hiervan 
zijn al een aantal bijeenkomsten geweest. Doordat vele bijeenkomsten naar het najaar zijn 
verschoven i.v.m Corona, is het nu heel veel & lastig om overzicht te houden.  
 
De algemene vraag die heerst over de doe-agenda’s is waar de data vandaan komt en of 
deze nog actueel is. Ook gaat de ASD navragen hoe het zit met partijen die wel 
belanghebbende zijn bij het onderwerp van de agenda & hier relevante input voor hebben, 
maar niet  in de gelegenheid zijn om een bijeenkomst bij te wonen. Ook is de ASD scherp op 
het signaleren van dwarsverbanden tussen de doe-agenda’s. 
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Vluchtelingenwerk  
De nieuwe inburgeringswet is half jaar uitgesteld i.v.m. Corona. Vluchtelingenwerk is 
inmiddels niet meer werkzaam in Ooststellingwerf. Vluchtelingen krijgen nu 2 jaar 
begeleiding van vrijwilligers van Scala. Halverwege 2021 komt een deel van de inburgering 
weer bij de gemeente te liggen. De ambtenaar die destijds de ASD heeft bijegepraat over de 
stand van zaken is inmiddels niet meer werkzaam bij de gemeente. De nieuwe ambtenaar 
moet zich dus baseren op het verslag van de oude ambtenaar. Daarom wordt deze 
binnenkort door de ASD uitgenodigd om  de ASD bij te praten over hoe hij deze draad voort 
gaat zetten zichting de nieuwe inburgeringswet.   

 

 

 

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

 

 

 

 

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


