
 

 

 
 

Datum  : Maandag 8 november 2021 

Aanvang : 19:30 – 22:00 

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

Tuinen, Victor Felder, Marian de Jong, Trijntje Hoonstra, Wim de Jong, 

Haralda Schouwstra en Minke Lenting. 

Afwezig      : Wietze Douwsma, Emma Wiersma, Andries de Vries en Jan Looijenga. 

 

Gasten : 1 

 

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.  

 

 

Laatste vergadering van 2021 

De vergadering van 8 november was de laatste reguliere vergadering van de Adviesraad 

Sociaal Domein in het jaar 2021. Voor de themagroepen staan nog wel afspraken met 

inhoudelijk ambtenaren m.b.t. de doe agenda’s op de planning, maar geen reguliere 

vergadering meer. In januari komt de ASD bijeen voor een training & op 14 februari 2022 

staat de eerst volgende reguliere vergadering op de planning. De hele planning voor 2022 is 

te vinden op de webpagina van de Adviesraad Sociaal Domein: 

www.ooststellingwerf.nl/adviesraad.  

 

Update doorontwikkeling Gebiedsteam 
De teamleider van het Gebiedsteam aan de locatie Brink was te gast tijdens de vergadering 
van 8 november. Hij lichtte toe wat er al allemaal gerealiseerd was, waar momenteel aan 
wordt gewerkt en wat er nog op de planning staat met betrekking tot de doorontwikkeling van 
het Gebiedsteam. 
 
Zo vertelde hij dat er al stappen zijn gezet richting het ontschot werken en dat de 
gebiedsteams van gebiedsgericht naar specialisatiegericht zijn gegaan: Wmo & Jeugd. Ook 
budgetadvies zit bij het Gebiedsteam aan de locatie Brink. 
 
Daarnaast gaf de teamleider een update over het Gebiedsteam bij de scholen. Het 
Gebiedsteam (hierna: GBT)  probeert zo veel mogelijk te werken daar waar het werk is. Zo is 
het GBT tegenwoordig in de scholen te vinden: preventief jeugdhulp op basisscholen, daar 
waar de problemen nog klein zijn dat ook zo houden of waar nodig snel de hulp in kunnen 
zetten. Ondanks corona is die pilot goed geslaagd. 

http://www.ooststellingwerf.nl/adviesraad


 

 

 
Het GBT werkt eraan om weer samen 1 GBT te vormen met werk en inkomen die nu in het 
gemeentehuis zelf gehuisvest is.  
 
 
 

 

Advies Verordening inburgering OWO Ooststellingwerf  

De ASD heeft op 8 november het concept ongevraagd advies op de Verordening inburgering 

OWO Ooststellingwerf vastgesteld. Op 14 januari 2019 heeft de ASD het college ook al 

ongevraagd geadviseerd over het beleid inzake de samenhangende aanpak van 

statushouders. Het college heeft toen toegezegd een brede bijeenkomst te organiseren voor 

alle vrijwilligers die betrokken zijn bij statushouders. Deze bijeenkomst heeft nog niet 

plaatsgevonden terwijl een nieuwe Verordening inburgering OWO Ooststellingwerf in de 

maak is, heeft de ASD wederom een ongevraagd advies uitgebracht hierover. Deze is te 

lezen op de webpagina van de Adviesraad Sociaal Domein. 

 

 

Nieuwe ambtelijk secretaris 

Miranda Bethlehem heeft aangegeven per 1 februari een andere baan te hebben en vanaf 

die datum ook haar functie van ambtelijk secretaris voor de Adviesraad Sociaal Domein 

Ooststellingwerf neer te leggen. Er wordt gezocht naar een opvolger.  

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.  14 februari 2022. 

 

 

 

 

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