
 
 

Datum  : Maandag 11 april 2022, op het gemeentehuis in Oosterwolde 

Aanvang : 19:30 – 22:00 

Aanwezig      : M. Bergsma, K. Braak, H. Dekkers (namens de gemeente Ooststellingwerf), 

V. Felder, T. Hoonstra, W. de Jong, J. Looijenga, A. de Ruiter, H. 

Schouwstra, E. van Tellingen, H. van Welsem, J. Wijma en A. Zwaaneveldt-

Pouw, E. Geertsma (ambt. secretaris) 

 

Afwezig      : A. de Vries, M. Lenting-van Benthem, H.J. Olijve 

 

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.  

 

Welkom nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein  

Na de officiële benoeming door het College van B&W in haar vergadering op 15 maart j.l., 

heet de voorzitter van de ASD de 5 nieuwe leden van harte welkom. De nieuwe leden stellen 

zich zelf voor en zullen in de komende periode worden ingewerkt door hun collega’s. De 

nieuwe leden zijn: Ab de Ruiter (themagroep Participatie en Leefbaarheid), Koos Braak 

(themagroep Participatie en Leefbaarheid), Margreet Bergsma (themagroep Zorg Wonen en 

Welzijn), Jetske Wijma (themagroep Jeugd en Jeugdhulp) en Evert van Tellingen 

(themagroep Werk en Inkomen). 

 

Doe Agenda Eenzaamheid en Doe Agenda Positieve Gezondheid 
De ambtenaar Esther Lierop bespreekt beide concept Doe Agenda’s met de ASD. Aan de 

ASD is gevraagd welke informatie zij nog nodig heeft voor het opstellen van haar advies in 

deze. De Adviesraad heeft een aantal vragen en aanvullingen en zal dit in haar advies aan 

de Raad opnemen. In juni zullen zowel de door het College vastgestelde Doe Agenda’s als 

de adviezen van de ASD worden aangeboden aan de Raad.  

 

Sociale kaart 

De ASD heeft de conceptversie beoordeeld en heeft haar feedback gegeven aan de 

vertegenwoordiger van de gemeente. Binnenkort volgt een gesprek over de sociale kaart 

waaraan een delegatie vanuit de ASD aansluit.  

 

 



 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d.9 mei 2022. 

 

 

 

 

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


