
 
 

Datum  : Maandag 14 maart 2022, op het gemeentehuis in Oosterwolde 

Aanvang : 19:30 – 21:30 

Aanwezig      : Anita Zwaaneveldt-Pouw, Jan Looijenga, Hendrik Jan Olijve, Emma 

Wiersma, Sippy van Tuinen-de Jong, Wim de Jong, Marian de Jong, Victor 

Felder, Minke Lenting-van Benthem, Trijntje Hoonstra, Enith Geertsma 

(ambt. secretaris) 

 

Afwezig      : Haralda Schouwstra, Andries de Vries, Hans van Welsem, Harry Dekkers 

(namens de gemeente Ooststellingwerf) 

 

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.  

 

 

Gesprek Wethouder Esther Verhagen 

De wethouder heeft aangegeven graag bij deze vergadering aanwezig te zijn. Zij grijpt deze 

vergadering aan om samen met de ASD terug te kijken op de samenwerking 

in de afgelopen periode en de ASD bij te praten over een aantal thema’s.   

 

Doe Agenda Eenzaamheid 
De betrokken ambtenaar licht de Doe Agenda toe. Esther Lierop is aanspreekpunt voor deze 
Doe Agenda. De ASD wordt vanaf het begin betrokken bij de inhoud van de Doe Agenda. Na 
11 april a.s. zal een officiële advies aanvraag worden opgesteld voor de ASD, zij heeft dan 
tot 10 mei de gelegenheid om haar advies uit te brengen.  
 

Doe Agenda Positieve gezondheid 

De betrokken ambtenaar presenteert aan de ASD de concept versie van de Doe agenda 

Positieve gezondheid. De aanwezige leden van de ASD geven hun feedback op de 

presentatie en kunnen tot 6 april met aanvullende opmerkingen komen. In de vergadering 

van 11 april verschijnt de nieuwe versie en deze wordt wederom in de ASD gepresenteerd.  

 

Samenstelling ASD 



Na jaren van dienst nemen een 3 tal leden vanavond afscheid van de ASD. Er loopt een 

sollicitatie procedure voor het werven van nieuwe leden. De ASD heeft inmiddels 5 nieuwe 

leden voorgedragen aan het college van B&W ter benoeming. Terugkoppeling volgt nog.  

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.11 april 2022. 

 

 

 

 

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


