
 
 

Datum  : Maandag 11 oktober 2021 

Aanvang : 19:30 – 22:00 

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

Sippy van Tuinen, Victor Felder, Wietze Douwsma, Emma Wiersma, Marian 

de Jong, Trijntje Hoonstra, Wim de Jong. 

Afwezig      : Haralda Schouwstra, Andries de Vries, Minke Lenting. 

 

Gasten : 3 

 

Publieke notulen 

 

 

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.  

 

 

Vooruitkijken 

De vergadering van 11 oktober is de op een na laatste van 2021, op 8 november vindt de 

laatste vergadering plaats. Tijd om vooruit te kijken; daarom is in de vergadering van 11 

oktober het Werkplan 2022 vastgesteld, evenals het vergaderschema van 2022. Beide zijn 

terug te vinden op de site van de Adviesraad Sociaal Domein: 

www.ooststellingwerf.nl/adviesraad.  

 

Bijpraten met inhoudelijk ambtenaar beschermd wonen 
De inhoudelijk ambtenaar van gemeente Ooststellingwerf heeft de Adviesraad Sociaal 
Domein (hierna: ASD) bijgepraat over de stand van zaken omtrent het regionale plan voor 
beschermd wonen, de taskforce grip op financiën en het cliënt ervaringsonderzoek bij de 
gebiedsteams.  
 
Beschermd wonen 
De betrokken ambtenaar heeft een stand van zaken gegeven omtrent het regionale plan om 
invulling te geven aan beschermd wonen. De ASD heeft haar zorgen geuit over de 
financiering hiervan, de ambtenaar snapt deze zorgen. Het beschikbare budget wordt pas in 
december bekend, waardoor het nu ook lastig plannen maken is. 
 
Input van de ASD op het regioplan is altijd welkom. De ASD adviseert het college, zij kunnen 
de input meenemen naar het regionale overleg. Deze input zou wellicht ook mee kunnen 
liften met een advies over de woonzorgvisie. Deze komt binnenkort richting de ASD, zodra 
deze door het college van B&W is vastgesteld. De inhoudelijk ambtenaar stelt voor nog eens 
terug te komen bij de ASD voor een nadere toelichting zodra er meer bekend is over de 
financiën.  

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/werkplan-2022.pdf
http://www.ooststellingwerf.nl/adviesraad


 
Grip op financiën 
Inmiddels is financiële situatie van de gemeente rooskleuriger dan toen de bezuinigingen 
werden vastgesteld. De ASD is verheugd te horen dat de Raad heeft besloten 
bovenregionaal vervoer in stand te houden, om protocol hulp bij huishouden ook niet door te 
voeren maar wel om het opstaptarief van de taxi van 1 euro door te voeren. Al gaat deze er 
mogelijk gaat die er ook nog weer af. Reden voor het terugdraaien van deze 
bezuinigingsmaatregelen is dat er meer geld beschikbaar komt voor de uitvoering van de 
jeugdwet. 
 
Cliëntervaringsonderzoek 
De deelname aan het onderzoek in het kader van de jeugdwet is erg laag: slechts 10 
respons tegenover 200 voor het onderzoek in het kader van de Wmo. Daarom zijn recent 
mensen aangeschreven die nog geen respons hebben gegeven maar wel zorg hebben 
ontvangen, om toch nog mee te doen. Verder zijn de vragen over de cliëntondersteuner 
uitgebreid, wat ook een grote wens was van de ASD. Er blijkt een voorkeur te liggen bij de 
cliënten om te kunnen kiezen uit een ondersteuner, niet uit een organisatie waar deze 
vandaan moet komen. Ook is de bekendheid nog steeds laag, maar hier wordt aan gewerkt. 
Eerst wordt de interne bekendheid van de onafhankelijke cliëntenondersteuner verhoogd, 
daarna is extern aan de beurt. De focus ligt hier voor nu op de quick wins. 

 
 
 

Doe agenda’s  

De programmamanager deelde doelenbomen uit aan de ASD, om zo haar verhaal verder toe 

te kunnen lichten. Er volgt nog geen officiële adviesaanvraag vanuit de doe agenda’s, maar 

ongevraagd advies uitbrengen mag uiteraard. De agenda’s zijn al een mooi eind op weg.  

 

3 dingen die ASD binnenkort kan verwachten: 

 Doe agenda onderwijs achterstandenbeleid 

 woonzorgvisie 

 Doe agenda positieve gezondheid. 

 

Later op de planning: 

 Doe agenda F: maatschappelijke initiatieven. 

 

Beleid is mooi op weg, maar de uitvoering is pas net begonnen. De Monitor sociaal domein 

bedoeld om ook lange termijn effecten in kaart te kunnen brengen. De ASD heeft de 

onderwerpen die op de planning staan verdeeld over de themagroepen en blijven hier 

uiteraard de komende tijd ook nauw bij betrokken. 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.  8 november 2021. 

 

 

 

 

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


