
 
 

Datum  : Maandag 17 januari 2022 

Aanvang : 19:30 – 21:30 

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 Andries de Vries en Jan Looijenga. 

Afwezig      : Emma Wiersma, Minke Lenting. 

 

Gasten : 2 

 

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.  

 

 

Eerste vergadering van 2022 

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

Sociaal Domein in het jaar 2021. Voor januari stond een training gepland, vanwege de 

aangescherpte coronamaatregelen is deze training uitgesteld tot mei en is gekozen om in 

januari een vergadering te houden. De hele planning voor 2022 is te vinden op de 

webpagina van de Adviesraad Sociaal Domein: www.ooststellingwerf.nl/adviesraad.  

 

Wietze Douwsma verlaat Adviesraad 
Wietze Douwsma heeft aangegeven per direct de Adviesraad Sociaal Domein (hierna: ASD) 
te verlaten als lid. De hierdoor ontstaande vacature wordt meegenomen in de 
sollicitatieronde voor nieuwe leden vanaf april. De ASD bestaat nu dus tijdelijk uit 13 
personen, aangezien de vacature van Truus Kuiper ook in deze sollicitatieronde wordt 
ingevuld.  
 

Positieve gezondheid 

De betrokken ambtenaar van de doe agenda Positieve Gezondheid kwam de ASD bijpraten 

over de stand van zaken. De nieuwe doe agenda is in de maak en wordt binnenkort op route 

gebracht naar het college en de raad. De ASD gaat nog met de teamleider overleggen wat 

het juiste moment is om advies uit te brengen over dit concept, want heeft hier een aantal 

adviezen voor. De voorlopige planning is dat het in de adviesraad van 14 februari wordt 

besproken en daarna eventueel op route gebracht kan worden.  

 

 

http://www.ooststellingwerf.nl/adviesraad


Advies inburgering 

De ASD heeft reactie ontvangen van het college van B&W op haar advies over de Wet op de 

inburgering. Vele adviezen worden in de ogen van de ASD niet overgenomen. Dat baart de 

ASD zorgen, maar de ASD heeft besloten om geen reactie hierop te geven en het verloop 

van de Wet op de inburgering nauwlettend in de gaten te houden.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/ondertekende-versie-08-11-2021.pdf
https://www.ooststellingwerf.nl/_flysystem/media/ondertekende-versie-08-11-2021.pdf

