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Datum  : Maandag 10 mei 2021 

Aanvang : 19:30 – 21:30 

Aanwezig      : Anita Zwaaneveldt, Hendrik Jan Olijve, Jan Looijenga, Haralda Schouwstra, 

Minke Lenting, Marian de Jong, Wim de Jong, Trijntje Hoonstra, Hans van 

Welsem, Truus Kuiper, Sippy van Tuinen en Andries de Vries. 

Afwezig      : Emma Wiersma, Victor Felder, Wietze Douwsma 

 

Gasten : 2 

 

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.  

 

 

Truus Kuiper verlaat de Adviesraad Sociaal Domein 

 
De vergadering van 10 mei 2021 startte met de mededeling dat Truus Kuiper heeft besloten 

haar functie als adviesraadlid neer te leggen. Truus was lid vanaf het begin van de 

Adviesraad in 2016, de eerste 1,5 jaar heeft ze ook het voorzitterschap op zich genomen. Ze 

heeft met veel plezier deelgenomen aan de Adviesraad en bedankte iedereen voor de fijne 

samenwerking. Deze vergadering was de laatste vergadering van Truus.  Het DB gaat 

verder kijken hoe de vrijgekomen plaats ingevuld gaat worden. 

 

Beschermd wonen 
 
Tijdens de vergadering van 10 mei lichte de betrokken beleidsmedewerker de stand van 
zaken toe omtrent beschermd wonen. Voor het aankomende jaar wordt de zorg (intramuraal 
uitbesteden, Jong Thuis, Thuis Basis en Nazorg) hiervoor gezamenlijk ingekocht met de 
friese gemeenten. Reden hiervoor is dat het beschermd wonen gedecentraliseerd wordt naar 
de gemeenten in 2022, maar gemeenten in 2023 pas geld voor krijgen en nog niet weten 
hoe hoog dit bedrag gaat zijn. Tot die tijd verloopt de zorg via de centrumgemeente 
Leeuwarden. Na het eerste jaar wordt gekeken hoe gemeente Ooststellingwerf deze vorm 
van zorg in het vervolg aan gaat bieden.  
 
Momenteel vinden er bijeenkomsten plaats om vorm te geven aan dit nieuwe inkooptraject. 
De Adviesraad Sociaal Domein wordt hierbij betrokken, maar vraagt zich af hoe veel invloed 
ze uit kan oefenen aangezien ook zorginstellingen corporaties en alle friese gemeenten hun 
input hierop geven. De betrokken ambtenaar heeft  belooft de stukken regelmatig te delen 
met de ASD & dit Periodiek regelmatig te agenderen. Vooral de themagroepen Participatie 
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en Leefbaarheid  en Zorg, Wonen en Welzijn zullen hier vanuit hun thema mee te maken 
krijgen. De stukken worden met ieder lid van de ASD gedeeld, zodat iedereen mee kan 
lezen.  
 

Taskforce Wmo 

 

De betrokken ambtenaar kwam ook de ASD een update geven over de Taskforce Wmo. In 

2019 is de taskforce Wmo opgestart, als opvolger van taskforce jeugd. Vorig jaar rapport 

opgeleverd wat je zou kunnen doen om die kosten te beheersen. De ASD is daar destijds 

ook bij betrokken geweest. ASD zou in gelegenheid gesteld worden om advies te geven, 

maar dat is anders gelopen. Gemeenteraad zou besluit nemen over advies college wat wel 

uitgevoerd zou worden. Deze zou oktober in de gemeenteraad komen, die avond is vanwege 

de coronamaatregelen niet doorgegaan. Uiteindelijk zijn de resultaten pas in februari dit jaar 

aan de gemeenteraad gepresenteerd. Inmiddels heeft  gemeenteraad gezien financiële 

situatie v/d gemeente aangegeven naar alle domeinen wil kijken waar aanpassingen gedaan 

kunnen worden in de heroverweging. Vandaar dat er nog geen adviesaanvraag bij ASD 

terecht is gekomen. De gemeente komt nog terug bij de ASD of er ook een rol ligt voor de 

adviesraad bij de heroverweging. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.  14 juni 2021. 

 

 

 

 

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


