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Datum  : Maandag 11 januari 2021 

Aanvang : 19:30 – 20:45 

Aanwezig      : Anita Zwaaneveldt, Sippy van Tuinen,  Jenny van der Bij, Emma Wiersema, 

Hendrik Jan Olijve, Theo van Gilst, Jan Looijenga, Theo v an Gilst, Victor 

Felder, Cees Verboom, Minke Lenting, Truus Kuiper, Wim de Jong, Haralda 

Schouwstra, Marjan de Jong, Wietze Douwsma 

 

Afwezig      : -  

 

Gasten : Katja Moesker, Marcel Helfferich, Harma van der Roest, Willem Oosting, 

Esther van Lierop 

        

 

BESLUITENLIJST, publieksversie 

 

 

 

Besluitenlijst 

De conceptverslagen van de adviesraadsvergaderingen worden  in een publieksvriendelijke 

versie gegoten voor publicatie, zoals deze die u nu voor u ziet. De ambtelijk secretaris en de 

secretaris dragen hier zorg voor.  

 

 

Werkplan 

Het werkplan van de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) is 11 januari 2021 
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-de-
adviesraad.    
 

Vacatures ASD 

In maart 2021 treden 3 leden van de ASD af. Hierdoor ontstaan er 3 vacatures. Er zijn al een 
aantal reacties binnen gekomen. De vacature staat nog open en is te bezichtigen op 
www.ooststellingwerf.nl/adviesraad & komt in het eerst nummer van 2021 van Beleef 
Ooststellingwerf. Ook is de vacature naar de dorpskranten gestuurd & heeft de vacature al 
een aantal keren op de gemeentepagina gestaan in de Nieuwe Ooststellingwerver. 
 
Doe-agenda’s 
Vanwege de grote hoeveelheid informatie per doe-agenda en vanwege het feit dat corona 
het helaas niet mogelijk heeft gemaakt om in het grootste deel van 2020 fysiek bij elkaar te 
komen, zijn de diverse doe-agenda’s verdeeld onder de themagroepen voor advisering. De 
themagroepen zijn via ZOOM in gesprek gegaan met de betrokken ambtenaren. De 
verdeling was als volgt: 
 

https://www.ooststellingwerf.nl/download-verslagen-plannen-en-besluitenlijsten-van-de-adviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/download-verslagen-plannen-en-besluitenlijsten-van-de-adviesraad
http://www.ooststellingwerf.nl/adviesraad


Besluitenlijst 11 januari 2021 

 
2 

 Meedoen: participatie op de arbeidsmarkt 
Themagroep: W&I 

 Meedoen: aan maatschappelijk leven 
Themagroep: W&I 

 Gelukkig ouder worden 
Themagroep: P&L 

 Veilig opgroeien 
Themagroep: Jeugd 

 Iedereen doet en ontmoet: Sociaal culturele infrastructuur 
Themagroep: ZWW 
 

Aan de hand van de adviezen per themagroep is op 11 januari het advies richting het college 
van B&W van gemeente Ooststellingwerf vastgesteld, deze wordt 19 januari 2021 behandeld 
in het college.  Het advies van de ASD is te bekijken op 
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad.  
 
Het betreft hier een tussenadvies. Mochten de adviezen onvoldoende terugkomen in de 
opgeleverde doe agenda, dan zal de ASD een definitief advies uitbrengen.  
 
 
 
DRIVE 
De ASD was benieuwd naar hoe het zat met het gebruik van DRIVE, met name in 
Coronatijd. De betrokken ambtenaar heeft per mail toegelicht dat DRIVE nog steeds actief is 
en draait volgens een aangepast protocol dat is toegespitst op de 1,5 meter samenleving. De 
ASD is tevreden met dit antwoord en beschouwd het onderwerp als afgehandeld.  

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 9 februari 2021. 

 

 

 

 

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