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Werkplan 2019 
 
 
De Adviesraad Sociaal Domein 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. 
 
 

Onderwerp Doelstelling Wie Wanneer 

Algemeen    
Reguliere vergaderingen 
 

Afstemming/uitwisseling Allen Vergadering ASDO 

Adviseren    
Voorbereiden/opstellen 
adviezen 
 

Inspelen op actualiteit 
vanuit ZWW, P&L, Jeugd 
en W&I 
 

Idem Periodiek 

Evalueren    
Monitoren op kwaliteit en 
doorstroming (o.a. transitie 
visiedocument) 

Beeld krijgen stand van 
zaken 

Idem Kritisch lezen van 
rapportage en 
onderzoeken. 
Werkbezoeken 
minimaal 3x per jaar 
 

Scholing    
Onderwerpen nader in te vullen 
 

Deskundigheidsbevorder
ing 

Idem 1x per jaar 

Diversen    
Structureel overleg met 
wethouder 

Informatie-uitwisseling Dagelijks 
Bestuur 

4x per jaar 

Structureel overleg met andere 
adviesraden 

Idem Idem 1 à 2x per jaar 

Structureel overleg met 
Gebiedsteam 

Idem Idem Idem 
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Bijlage 1 behorende bij het werkplan 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein in de 
gemeente Ooststellingwerf 
 
Bijdrage themagroep jeugd en jeugdhulp 
Ooit hebben wij het Kinderrechtenverdrag ondertekend, waarin wordt bepaald dat ieder kind 
de zorg krijgt die het nodig heeft.  
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 sneller problemen zouden signaleren, 
zou eerder ingegrepen kunnen worden en minder snel doorverwezen hoeven te worden naar 
dure jeugdzorg.  
Eén van de vijf uitgangspunten van de Jeugdwet is preventie en uitgaan van eigen 
verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met 
inzet van hun sociale netwerk.  
Al snel werd duidelijk dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. Zo maakte de NRC in 
2016 reeds melding van het te lang preventief bezig zijn waardoor te laat werd doorverwezen 
naar de juiste jeugdzorg.  Een artikel in de Leeuwarder Courant van 1 september 2018 geeft 
eenzelfde teneur weer waar het gaat om jeugdbescherming voor kinderen in Friesland. In de 
praktijk blijkt aldus een jeugdbeschermer, dat er langer ‘doorgemodderd’ wordt voordat er 
een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan om 
gedwongen hulp in te zetten via de kinderrechter. 
Op grond van bovenstaande signalen heeft de themagroep jeugd als speerpunt van haar 
werkzaamheden voor 2019 gekozen het monitoren van de doorstroming en de kwaliteit van 
de jeugdzorg in onze gemeente. 
Dit door middel van “deelname” aan de fysieke overlegtafel van de OWO-gemeenten, het 
doen van werkbezoeken en het kritisch lezen van rapportages en onderzoeken.   
 
Bijdrage van de themagroep Werk en Inkomen (speerpunten) 
De werkbezoeken/kennismakingsbezoeken zijn uiteraard gerelateerd aan het thema werk en 
inkomen. Hierbij valt te denken aan het kennismaken met budgetcoaches werkzaam voor de 
gemeente en de Kredietbank. 
Verder zal er periodiek overleg met de betreffende gemeentelijke beleidsmedewerker 
plaatsvinden. 
 
Bijdrage van de themagroep Participatie en Leefbaarheid (speerpunten) 
Op dit moment is er nog geen definitieve keuze gemaakt welke werkbezoeken er zullen 
plaatsvinden. Wel zal deze themagroep zich laten vertegenwoordigen tijdens de wijk- en 
dorpsgesprekken die plaatsvinden in het kader van de transitie visiedocument sociaal 
domein. Doel hiervan is om herkenbaar te zijn, informatie ‘op te halen’ en dergelijke. 
 
Deze themagroep zal o.a. de uitvoering en de gevolgen van de heroriëntatie van de 
Participatiewet, waarvan Beschut Werk Nieuw een onderdeel is, op de voet volgen.  
Zo nodig zullen initiatieven vanuit de Adviesraad worden voorgesteld als uitvoering van de 
Participatiewet. 
Ook zullen initiatieven van de gemeente op het terrein van het tegengaan van Eenzaamheid 
worden gemonitord. 
 
Bijdrage van de themagroep Zorg, Welzijn en Wonen 
In verband met het onderwerp Thuishulp/Alfahulp zal de omzetting naar dienstverband/pgb’s 
worden gemonitord (3e kwartaal), evenals de uitvoering van de Woonvisie en de 
Verzilverlening. Daarnaast zullen adviezen worden uitgebracht, in het 2e en 4e kwartaal, 
t.b.v. het Klantervaringsonderzoek WMO en met betrekking tot het uitvoeringsplan 
Armoedebeleid (1e kwartaal). 
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Initiatieven van de gemeente op het terrein van het tegengaan en verminderen van 
Eenzaamheid zullen worden gevolgd. 
Voorgesteld wordt m.b.t. het onderdeel scholing, het ‘document toetsingscriteria’ in te vullen. 
Dit alles onder leiding van een externe deskundige (2e kwartaal). 
In het kader van het onderwerp Kennisverbreding zal overleg met externe partijen en 
instellingen op het terrein van de WMO, zoals de Adviestafel OWO, bezoek zorgaanbieders, 
alsmede contact met andere adviesraden worden voortgezet. 
 

 


