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Datum  : Maandag 14 juni 2021 

Aanvang : 19:30 – 21:30 

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

Hans van Welsem, Sippy van Tuinen en Andries de Vries, Victor Felder, 

Wietze Douwsma 

Afwezig      : Emma Wiersma, Marian de Jong, Trijntje Hoonstra, Wim de Jong en Minke 

Lenting. 

 

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.  

 

 

Laatste adviesraad voor de zomer 

De vergadering van 14 juni 2021 is de laatste vergadering van de Adviesraad Sociaal 

Domein (hierna: ASD) voor de zomerperiode. De eerstvolgende vergadering is op 13 

september. De ASD heeft goede hoop dat deze vergadering voor het eerst sinds een jaar 

dan weer in de raadzaal van het gemeentehuis kan plaatsvinden. 

 

Doe agenda’s 
De programmamanager van de doe agenda’s kwam langs om de Adviesraad Sociaal 
Domein bij te praten. Op alle begin dit jaar vastgestelde agenda’s worden momenteel 
stappen genomen m.b.t. de uitvoering daarvan. Binnen het sociaal domein heerst 
momenteel een bijzondere situatie. Enerzijds vallen er met de heroverweging ook 
bezuinigingen binnen het sociaal domein. Anderzijds zijn er dit jaar ook incidentele 
coronamiddelen die juist ingezet kunnen worden binnen het sociaal domein. De ASD is 
gevraagd om mee te denken waar deze incidentele middelen eenmalig ingezet kunnen 
worden. 
 
Over volgende doe agenda’s is nog geen besluit gemaakt, de programma manager heeft al 
wel een verwachting uitgesproken over hoe het vervolg mogelijk gaat verlopen. Dit deelde ze 
met de ASD. Waarschijnlijk wordt positieve gezondheid (actueel thema en ruime doelgroep) 
een van de volgende thema’s waar een doe agenda voor gemaakt gaat worden. Wettelijk 
gezien moet er een nota gezondheid gemaakt worden. Daarnaast is de gemeente bezig met 
een woonvisie, dat wordt geen aparte doe agenda maar wordt op zich als agenda gezien. 
Daarnaast is eenzaamheid een van de thema’s die spoedig aan de beurt zal komen. De 
programmamanager verwacht begin 2022 concept doe agenda’s klaar te hebben voor zojuist 
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genoemde thema’s, waarna deze wordt gedeeld met de ASD. Zodra het verloop concreter is 
wordt deze met de ASD gedeeld.  
 

Taskforce Wmo & heroverweging 

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. Er was echter al wel een concept advies voorbereid door de ASD. De 

Adviesraad Sociaal Domein heeft dit conceptadvies omgegoten tot een ongevraagd advies 

om toch een reactie & advies te kunnen geven over de beheersmaatregelen die de Wmo 

treffen. Daarnaast is er, nadat de stukken openbaar werden gesteld na de behandeling van 

het rapport over mogelijke beheersmaatregelen aan de raad, een lijst met opmerkingen 

samengesteld door de ASD en zijn deze opmerkingen gedeeld met de portefeuillehouder en 

gemeentesecretaris. Het ongevraagd advies over de Taskforce Wmo is te bekijken op de 

pagina van de Adviesraad Sociaal Domein op de gemeentelijke website.  

 

 

Rapport rekenkamercommissie 

De themagroep W&I heeft zich gebogen over het rapport van de rekenkamercommissie, dit 

punt was blijven staan van de vergadering in mei. Tijdens de vergadering werd benoemd dat 

er toch wel een aantal punten in staan die in een ongevraagd advies richting het college 

onder de aandacht gebracht zouden kunnen worden. Aangezien het rapport de dag na de 

vergadering van de ASD al in de commissie van de raad werd besproken, is het niet zinvol 

om dit ongevraagd advies nog door te zetten. De ASD heeft daarom besloten om dit 

onderwerp te monitoren en te wachten tot het college de opdracht heeft gekregen van de 

raad om hiermee aan de slag te gaan, zodat er bij de terugkoppeling van de uitvoering een 

advies van de ASD kan worden bijgevoegd. Ook gaat de ASD in gesprek met de betrokken 

ambtenaar over dit onderwerp. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.  13 september 2021. 

 

 

 

 

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

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/asdo-adviezen-aan-bw-over-doe-agendas-totaal_.pdf
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad
https://www.ooststellingwerf.nl/download-openbare-adviezen-van-de-adviesraad

