
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werkplan 2021 
 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert gevraagd en ongevraagd het college van 

Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van beleid en de uitkomsten van beleid in het 

sociaal domein (WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Leefbaarheid en Werk en Inkomen). Om 

deze taken uit te kunnen voeren zijn onderstaande activiteiten voor alle themagroepen van 

belang. In de bijlage op pagina 2 treft u het specifieke deel van iedere themagroep aan. 

 

De ASD vergadert indien mogelijk in de raadzaal van het gemeentehuis. Indien deze bezet is 

door de gemeenteraad, wordt uitgeweken naar kamer 11/12 of de kantine + kamer 15. In 

verband met corona is de ASD in 2020 diverse keren digitaal bijeengekomen via ZOOM. Zolang 

het volgens de coronamaatregelen niet mogelijk is om fysiek bijeen te komen, wordt in 2021 ook 

uitgeweken naar deze mogelijkheid. 
 

 
Onderwerp Doelstelling Wie Wanneer 

    

Algemeen    

Reguliere vergaderingen Afstemming/uitwisseling Allen Vergadering ASDO 
    

Adviseren    

Voorbereiden/opstellen Inspelen op actualiteit Allen Periodiek 
adviezen vanuit ZWW, P&L, Jeugd   

 en W&I   

    

Evalueren    

Monitoren op kwaliteit en Beeld krijgen stand van Allen Kritisch lezen van 
doorstroming zaken  rapportage en 

   onderzoeken. 
   Werkbezoeken 
   minimaal 3x per jaar* 
    

Scholing    

Onderwerpen nader in te vullen Deskundigheidsbevorder Allen 1x per jaar 
 ing   

Diversen    

Structureel overleg met Informatie-uitwisseling Dagelijks 4x per jaar* 
wethouder  Bestuur  

Structureel overleg met andere Informatie-uitwisseling 
Dagelijks 
bestuur  1 à 2x per jaar 

adviesraden    

Structureel overleg met Informatie-uitwisseling 
Dagelijks 
bestuur 1 à 2x per jaar 

Gebiedsteam    
 
 
 
 
 

* Mits mogelijk ivm Corona 
 



Bijlage 1 behorende bij het werkplan 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein in 
de gemeente Ooststellingwerf 

 

Bijdrage themagroep jeugd en jeugdhulp  
In 2015 werd de jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. Deze ‘decentralisatie’ ging 
gepaard met een bezuiniging van 450 miljoen. Het idee was dat er op kosten bespaard kon 
worden door kortere lijnen: Doordat sociale wijkteams ( in onze gemeente het  Gebiedsteam) 
sneller problemen zouden signaleren, zou eerder ingegrepen kunnen worden en minder snel 
doorverwezen hoeven te worden naar dure jeugdzorg. Al snel werd duidelijk dat de praktijk 
weerbarstiger was dan de theorie. Zo waren er regelmatig landelijk en provinciaal signalen 
dat er sprake was van te late doorverwijzing naar de juiste jeugdzorg. 
 

Inmiddels hebben veel gemeenten te kampen met grote tekorten op het terrein van de 
jeugdzorg. Dit geldt ook voor de gemeente Ooststellingwerf en sinds november 2018 is een 
gemeentelijke “Taskforce Grip op het sociaal domein” bezig met het onderzoek naar grip 
(duurzaam betaalbaar zijn) op het sociaal domein. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
Jeugdhulp, WMO en Participatiewet. 
 

Op grond van bovenstaande signalen heeft de themagroep jeugd als speerpunt van haar 
werkzaamheden voor 2021 opnieuw gekozen het monitoren van de kwaliteit van de 
jeugdzorg in onze gemeente. Dit door middel van het kritisch beschouwen van gemeentelijke 
beleidsvoornemens, het lezen en analyseren van onderzoeken en rapportages en het doen 
van (enige) werkbezoeken. In dit kader zal het CEO-jeugd zeker onderdeel van onze 
analyse zijn. 
 

Waar mogelijk zal de themagroep aandacht besteden aan de doorstroming 
naar gespecialiseerde jeugdhulp. 
 
In 2020 is de themagroep nauw betrokken geweest bij de Doe agenda kwetsbare jongeren  
en hun ouders. Begin 2021 zal hierover een formeel advies worden gegeven vanuit de ASD. 
Na implementatie van de Doe agenda zal de themagroep het effect hiervan in de gaten 
houden bij de samenleving. 
 

 
 

Bijdrage van de themagroep Participatie en Leefbaarheid  
In het werkplan van 2020 was besloten een aantal werkbezoeken af te leggen, maar er was  
nog geen keuze gemaakt. Werkbezoeken maken integraal onderdeel uit van de contacten 
van de themagroep. Door corona hebben deze werkbezoeken nog niet plaatsgevonden. 
Indien mogelijk zal in 2021 opnieuw gekeken worden naar mogelijke werkbezoeken. 
 
In 2020 is de themagroep P&L betrokken geweest bij de Doe agenda Gelukkig ouder 
worden, binnen de Visie op samenleven. Ook de themagroep Participatie & Leefbaarheid (P 
& L) zal de uitvoering van dit project nauwlettend volgen en indien nodig haar opmerkingen 
richting overige leden van de Adviesraad en gemeente ventileren. Een duidelijke 
communicatie van de gemeente over de uitvoering van deze visie met de burgers is erg 
belangrijk. In het begin van 2021 zal een formeel advies hierover worden gegeven vanuit de 
ASD. Daarna zal de uitwerking van de Doe agenda nauwlettend in de gaten worden 
gehouden door de themagroep. 

  

De themagroep P & L had zich voorgenomen in 2020 ook te letten op het onderwerp 
‘Vrijwilligers en overbelasting’ in de gemeente Ooststellingwerf. Corona heeft natuurlijk in 
2020 ook veel invloed gehad op vrijwilligers, waardoor dit in 2021 nog steeds een actueel 
thema is om niet uit het oog te verliezen. In eerste instantie zullen we letten op de 
(over)belasting van vrijwilligers. Zonodig zullen we stappen voorstellen in een gezamenlijk 
advies van de Adviesraad richting het college van burgemeester & wethouders. 
 
 
 
 
 



Bijdrage van de themagroep Zorg, Welzijn en Wonen 
In 2020 is de themagroep ZWW betrokken geweest bij de Doe agenda Iedereen doet en 
ontmoet: Sociaal culturele infrastructuur, binnen de Visie op samenleven. Ook de 
themagroep ZWW zal de uitvoering van dit project in 2021 nauwlettend volgen en indien 
nodig haar opmerkingen richting overige leden van de Adviesraad en gemeente ventileren. 
Een duidelijke communicatie van de gemeente over de uitvoering van deze visie met de 
burgers is erg belangrijk. In het begin van 2021 zal een formeel advies hierover worden 
gegeven vanuit de ASD. Daarna zal de uitwerking van de Doe agenda nauwlettend in de 
gaten worden gehouden door de themagroep. 

 

Het Klantervaringsonderzoek WMO zal door Magis vanaf 2019 middels continue meting 
worden gerapporteerd. Onze themagroep is bij de opzet hiervan nauw betrokken geweest en 
is benieuwd naar de resultaten & welke invloed de doe agenda’s op deze resultaten zullen 
gaan hebben. 
 

Het beleid samenhangende aanpak statushouders Ooststellingwerf heeft onze bijzondere 
aandacht in 2021. Er zal naar verwachting op 1 juli 2021 een wetswijziging van kracht 
worden welke van invloed kan zijn op het tot dan toe gevoerde gemeentelijk beleid. 

 

Ook zullen wij komend jaar de ontwikkelingen volgen rond het thema Eenzaamheid. Een 
thema dat in 2020 nog meer speelde dan voorgaande jaren. Waar mogelijk zullen wij de 
samenwerking zoeken in OWO-verband.  
 
Indien onze gemeenteraad hiertoe in 2021 besluit zullen wij met belangstelling het 
onderzoek volgen naar de gevolgen van de invoering Normenkader Huishoudelijk hulp. 
 
Tenslotte zal de themagroep ook komend jaar diverse gesprekken voeren met betrokkenen 
op het terrein van Zorg, Wonen en Welzijn. 
 

 

 

Bijdrage van de themagroep Werk en Inkomen  
De themagroep heeft de volgende voornemens geformuleerd als kernpunten van haar 

werkzaamheden: kennismaking budgetcoaches, periodiek overleg beleidsambtenaar (Celeste 

Meilof), orienterend gesprek consulent Werk, in contact treden met Humanitas/ PKN, monitoring 

gemeentelijk beleid: Grip op Bewindvoering, Gemeentepolis, Armoedebeleid. 
 

In 2020 is de themagroep W&I betrokken geweest bij zowel de Doe agenda Participeren op 
de arbeidsmarkt als de Doe agenda meedoen aan het maatschappelijk leven, binnen de 
Visie op samenleven. Ook de themagroep W&I  zal de uitvoering van dit project nauwlettend 
volgen en indien nodig haar opmerkingen richting overige leden van de Adviesraad en 
gemeente ventileren. Een duidelijke communicatie van de gemeente over de uitvoering van 
deze visie met de burgers is erg belangrijk. In het begin van 2021 zal een formeel advies 
hierover worden gegeven vanuit de ASD. Daarna zal de uitwerking van de Doe agenda 
nauwlettend in de gaten worden gehouden door de themagroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


