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Datum  : Maandag 13 september 2021 

Aanvang : 19:30 – 21:45 

Aanwezig      : Anita Zwaaneveldt, Hendrik Jan Olijve, Jan Looijenga, Hans van Welsem, 

Sippy van Tuinen en Andries de Vries, Victor Felder, Wietze Douwsma, 

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

Lenting. 

Afwezig      : Haralda Schouwstra 

 

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.  

 

 

Eerste adviesraad na de zomer 

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

Domein (hierna: ASD) voor de zomerperiode. Op 13 september is de ASD voor het eerst 

sinds een jaar weer fysiek bij elkaar gekomen. Voor de nieuwe leden die dit jaar gestart zijn 

was het de eerste keer dat ze de hele ASD in levende lijve hebben gezien. De ASD is blij 

weer fysiek te kunnen vergaderen in plaats van via het digitale vergaderprogramma ZOOM. 

 

Bijpraten met de wethouder 
Tijdens deze bijeenkomst was wethouder van het sociaal domein Esther Verhagen te gast 
als spreker. Ze schetste een beeld van wat corona voor impact heeft gehad op de 
Ooststellingwerfse samenleving. De impact was vooral groot op jongeren, jongvolwassenen, 
65 plussers, statushouders en mantelzorgers. Vooral eenzaamheid en negatieve gedachten 
speelden hier een rol in. Door diverse initiatieven van de gemeente & door het feit dat er 
weer meer mogelijk wordt in de samenleving ziet men de zorgelijke statistieken weer dalen. 
De gemeente heeft nog diverse initiatieven in het verschiet om deze daling te bevorderen. 
 
Ook op het kunst en culturele vlak was de impact groot. Veel initiatieven konden niet 
plaatsvinden door corona. Er is door de gemeente geld beschikbaar gesteld om deze partijen 
te gemoed te komen zodat ze niet in financiële problemen zouden raken, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan toneelverenigingen. Alle instanties zijn actief benaderd door de gemeente. 
Veel verenigingen en stichtingen hebben hier geen gebruik van gemaakt, omdat ze ook 
weinig kosten hadden gemaakt & daarom ook geen vergoeding hoefden te hebben. 
Dorpshuizen, de bibliotheek en de EHBO vereniging hebben hier wel gebruik van gemaakt. 



 

Besluitenlijst 14 juni 2021 

 
2 

De wethouder benadrukte dat dit geld nog steeds beschikbaar is en dat er nog steeds 
aanspraak op gemaakt kan worden.  
 
De wethouder zoomde ook nog verder in op de statushouders. De begeleiding hiervan wordt 
sinds kort gedaan door Stichting Scala Welzijn. Voorheen gebeurde dit door 
vluchtelingenwerk. De wethouder is zeer tevreden over de begeleiding van Scala, deze 
medewerkers zijn betrokkener, betrouwbaarder en lokaler. Met de toenemende stroom aan 
vluchtelingen door de toestand in Afghanistan verwacht de gemeente extra veel 
vluchtelingen te moeten gaan huisvesten in de gemeente de komende tijd. Met het huidige 
woningtekort is dat een uitdaging.  
 
 
 

Omgevingsvisie  

De ASD heeft met wethouder Marcel Bos gesproken over de betrokkenheid van de ASD bij 

de totstandkoming van de omgevingsvisie. Er is afgesproken dat de ASD eventuele 

opmerkingen mee kon geven door middel van een zienswijze, gelijk met de rest van de 

inwoners & instellingen van Ooststellingwerf. Omdat het nog een erg algemeen stuk is, heeft 

de ASD besloten geen zienswijze in te dienen. Wel gaat de ASD er scherp op zijn dat bij 

uitwerkingen van de omgevingsvisie het sociaal domein goed in beeld blijft en vooral niet 

voorbij wordt gegaan aan de inclusieve samenleving. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.  11 oktober 2021. 

 

 

 

 

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


