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Datum  : Maandag 8 februari 2021 

Aanvang : 19:30 – 21:30 

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

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

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

Douwsma 

 

Afwezig      : Haralda Schouwstra en Marjan de Jong 

 

Gasten : Katja Moesker 

        

 

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.  

 

 

Vervolg doe-agenda’s 

De programmamanager heeft een toelichting gegeven over het vervolg van de doe-
agenda’s, nu de eerste zijn vastgesteld door het college van B&W en in de raad van 2 maart 
worden behandeld. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de definitieve doe-agenda’s 
gelezen en gaat nog een aantal verduidelijkende vragen stellen aan de ambtelijke 
contactpersonen. Aan de hand van deze uitkomst wordt in de vergadering van 8 maart 
bepaald of er nog een vervolg op het tussentijds advies van 11 januari 2021.  
 
De komende tijd staat in het teken van energie en tijd steken in het goed op gang brengen 
van de doe-agenda’s die zijn vastgesteld. In de zomer wordt dan gekeken hoe dat loopt en of 
er al aan de nieuwe agenda’s begonnen kan worden. De startdatum voor de inventarisatie 
voor de nieuwe agenda’s wordt daarom pas in de zomer bepaald.  
 
Er zijn een aantal doe-agenda’s die we nog niet hebben. Omdat voor de eerste doe-
agenda’s al uitgebreide informatie is verzameld, kunnen een aantal doe-agenda’s die nog 
uitgewerkt moeten worden mogelijk met een sneller proces dan de eerste doe-agenda’s, 
omdat een deel van de informatie al bekend is. Per nieuwe agenda wordt gekeken  of het 
dan op dezelfde manier moeten doen als afgelopen jaar  of dat er een korter proces 
gehanteerd kan worden. Ook staat nog niet vast welke onderwerpen als eerste opgepakt 
gaan worden. De Adviesraad Sociaal Domein mag daarin ook advies geven.  
 

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/asdo-adviezen-aan-bw-over-doe-agendas-totaal_.pdf
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Herverdeling gemeentefonds 

De herverdeling van de gemeente fondsen is nog onbekend. Voor 2021 en 2022 worden  
nog geen bezuinigingen hieruit verwacht voor sociaal domein. Buiten dit om heeft de raad 
gezien dat de jaarbegroting niet sluiten is, dus wordt er nog gekeken waar dat een rol gaat 
spelen. En dat kan wel  al gevolgen hebben voor 2021 en/of 2022. In 2023 gaan zowel de 
herverdeling gemeentefondsen als een niet sluitende gemeentebegroting een rol spelen. 
 
Koplopersproject Onafhankelijke Client Ondersteuning 
Aan het OCO Koploperproject is een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de 
stimulering van onafhankelijke clientondersteuning. Hier doen al 92 gemeenten mee, 
Opsterland en Ooststelilngwerf zitten in de 4e tranche. Volgend jaar komt nog een tranche. 
Ooststellingwerf bevindt zich momenteel in de aanloopfase van dit onderzoek, in april start 
de onderzoeksfase. Iedere gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke 
clientondersteuning aanbieden. In Ooststellingwerf wordt dit geregeld via MEE Friesland. De 
adviesraad Sociaal Domein is vertegenwoordigd bij dit project & heeft een inventarisatie 
opgesteld voor de gewenste opbrengst voor dit onderzoek. Er wordt in Ooststellingwerf 
weinig gebruik gemaakt van Onafhankelijke Client Ondersteuning. Het is onduidelijk of dit 
komt door onbekendheid van het bestaan hiervan of het  geen behoefte hebben hieraan. De 
Adviesraad Sociaal Domein heeft aangegeven graag inzicht te willen van de motieven van 
inwoners om geen gebruik te maken van OCO. 
 
 
 

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

 

 

 

 

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


