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Datum  : Maandag 8 maart  2021 

Aanvang : 19:30 – 21:45 

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, Truus Kuiper & Wim de Jong 

 

Afwezig      : Haralda Schouwstra, Minke Lenting, Marian de Jong 

 

Gasten : 3 

 

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.  

 

 

Jaarverslag 2020 

 
Het doel van de adviesraad is om inwoners actief te betrekken bij de voorbereiding en de 

uitvoering van het beleid binnen het sociaal domein; te functioneren als klankbordgroep voor 

zowel inwoners als college; en om een brug te vormen tussen inwoners en de gemeente 

Ooststellingwerf. Elk jaar evalueert de adviesraad door middel van het jaarverslag haar 

werkzaamheden. Het jaarverslag van 2020 is vastgesteld in de vergadering van de 

adviesraad van 8 maart 2021, deze is in te zien op de webpagina van de Adviesraad Sociaal 

Domein op de website van gemeente Ooststellingwerf. Het jaarverslag wordt ook ter 

informatie aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. 

 
 

Doorontwikkeling Gebiedsteam  

Tijdens de vergadering van 8 maart 2021 heeft de projectleider van de doorontwikkeling van 
het Gebiedsteam een toelichting gegeven over hoe men denkt beter aan de zorgbehoefte 
van de inwoners kan doen, hoe het proces op de achtergrond nog efficiënter ingericht kan 
worden en de stand van zaken in dit proces. Er zijn al veel stappen genomen maar ook nog  
veel stappen te gaan. De adviesraad heeft in de vergadering nog een aantal tips en adviezen 
meegegeven en krijgt een week de tijd om eventuele aanvullingen te doen hierop. Deze 
adviezen worden meegenomen in het vervolgtraject. Het belangrijkste advies wat de 
adviesraad heeft meegegeven is dat het contact met het Gebiedsteam makkelijk en 
eenvoudig te leggen moet zijn. 
 

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/2020-jaarverslag-2020.pdf
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Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugdwet + beschermd wonen  
In 2020 is de continu meting gestart bij de cliënten van Wmo en de jeugdwet. De Adviesraad 
Sociaal Domein is benieuwd naar deze resultaten van deze nieuwe meting, hoe het zich 
verhoudt tot de oude meting en of deze nieuwe meting voldoende inzicht geeft.  
 
Voor beschermd wonen is de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd om een reactie op het 
regioplan. De adviesraad heeft besloten dat het haar taak is om aan het college te adviseren 
en niet aan de regio. Om goed te kunnen adviseren ontvangen ze graag meer informatie.  
 
Omdat het dezelfde ambtenaar betreft als de ambtenaar die betrokken is bij het 
cliëntervaringsonderzoek, wordt deze persoon uitgenodigd voor de vergadering van april om 
persoonlijk een toelichting te geven. Gezien de waarschijnlijk dan ook nog geldende 
maatregelen, zal dit waarschijnlijk via ZOOM geschieden.  
 
 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 12 april 2021. 

 

 

 

 

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


