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Datum  : Maandag 14 januari 2019 

Aanvang : 19:30 – 22:00 

Aanwezig      : Mevrouw A. Zwaaneveldt – Pouw (voorzitter), de heer J. Looijenga (secretaris), de 

heer C. Verboom (penningmeester), mevrouw H. Schouwstra (vice voorzitter), de 

heer V. Felder, de heer T. van Gilst, de heer W. de Jong,  mevrouw J. van der Bij, 

mevrouw S. van Tuinen-de Jong, mevrouw J. Dijkstra-Veenstra, mevrouw E. 

Wiersma en mevrouw J. Pijnacker (inval voor ambtelijk secretaris) 

Afwezig met kennisgeving: mevrouw T. Kuiper en mevrouw M. Lenting – van Benthem 

 

Gasten  : Mevrouw K. Moesker        

 

BESLUITENLIJST 

 

 

 Onderwerp Besluit 

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom met 
name Jaimy Pijnacker. Zij valt in voor Janny Blomsma. 
 
Agenda is vastgesteld. 
 

2. Mededelingen  
 
 
 
a. Presentatie Mieke Koot 

Mevrouw T. Kuiper en Mevrouw M. Lenting- van Benthem 
afwezig. 
 
 
Betreffende agendapunt 2a: Presentatie Huis op Maat 
Voor informatie: https://www.mijnhuisopmaat.nl/ 
 
Geannuleerd. 
Geagendeerd voor Februari 

3. Ingekomen stukken: de A stukken 
zijn geagendeerd - B stukken zijn 
informatief 
 
3a Rapportage digitaal 
kwaliteitsonderzoek 2018 (WMO 
en Jeugdhulp) 
3a Beleid inclusie Participatiewet 
2019-2021 - (11a) 
3a Rapport reële prijs WMO 
diensten OWO september 2018 
 
3a Reactie college: 
Uitvoeringsnota sport 2019-2022 
- (9b) 
3a Reactie college: verzoek 
uitbreiding takenpakket hulp bij 
het huishouden -  (9a) 

3a: Rapportage digitaal kwaliteitsonderzoek 2018 (WMO en 
Jeugdhulp) 
Rapportage digitaal kwaliteitsonderzoek hoeft niet besproken te 
worden. Ter informatie 
 
3a: Ter bespreking: Monitor Sociaal Domein 
Ter informatie 
 
3b: Zelfredzaamheidsmatrix 
Ter informatie 
 
Overige stukken ter informatie aangenomen 
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3a Ter bespreking: Memo 
realiseren samenhangende 
aanpak vergunninghouders (9C) 
3a Ter bespreking: Monitor 
Sociaal Domein 
3a Uitnodiging expertmeeting - 
gewijzigde datum woensdag 20 
februari 2019 
 
3b Actieplan Foar de Fryske bern 
3b Zelfredzaamheidsmatrix 
 
 
 

4. Vaststellen notulen 12 november 
2018 

Na tekstuele aanpassing van Hendrik Jan Olijve een wijziging 
pagina nummering notulen akkoord. 
 
N.a.v. punt 10 van 12 november jl. geeft Sippy van Tuinen aan dat 
er inmiddels contact is met GBT. 
 

5. Actualiseren en bespreken 
actielijst 

 

Actie 3: Advies bestuurlijk aanbesteden WMO: De inkoop WMO 
vanaf 2020 wordt momenteel voorbereid. Dit wordt in OWO 
verband opgepakt. Mariet Nijstad neemt contact op met 
themagroep ZWW zodra de hoofdlijnen en dilemma´s bekend zijn.  
 
Besluit: met enige aanpassingen akkoord.  
 
Jaimy Pijnacker maakt geactualiseerde lijst. 
 

6. Termijnagenda 
a. Lange termijnagenda 
Adviesraad 
 
 

6a: Katja heeft kort info gedeeld over hackathon over 
eenzaamheid en over de avond over eenzaamheid die het 
gebiedsteam recent organiseert. Vervolg hierop: Ambassadeurs 
gaan samen een coalitie/netwerk tegen eenzaamheid vormen, 
gebruik makend van wat er is zonder nieuwe dingen te bedenken. 
Dit naast een lokale bewustwording. Over deze vervolgactie is 
een collegevoorstel in de maak. Katja informeert de ASD als dit 
binnenkort in het College komt.  
 
Ter informatie: 
Sport kan opgeschoven worden.  
 

7. Visie Sociaal Domein + planning 
dorpsgesprekken 
 

* 2019-01-28 Appelscha locatie Bargezellig, Vaart ZZ 95 8426 AJ  
Appelscha om 19:30 uur 
* 2019-01-17 Fochteloo locatie Dorpshuis Fochteloo 19:30 uur 
* 2019-02-25 Waskemeer locatie Dorpshuis 20:00 uur 
* 2019-03-07 Oosterwolde Zuid Oost - Scala De Kompaan 
 
Katja verstrekt informatie over de huidige stand van zaken: 
Komende maanden gaan er dingen parallel aan elkaar lopen. 
Alle informatie bij elkaar.  

1. Thema's kiezen en uitwerken. Is gepland t/m 1 april 2019. 
Maandelijks een review. Ook graag personen uit ASD. 

2. Onderzoek GBT 
3. Monitor SD: Hoe kan deze verbeterd worden. 
4. Financiën hoe kunnen we dit in orde houden. 

 
Wie zijn aanwezig bij de review en eindpresentatie: 1 pers per 
themagroep: 
Jeugd en Jeugdhulp: Theo (Hendrik reserve). 
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Werk en Inkomen: volgt nog 
Participatie en Leefbaarheid: Anita kan drie keer, Sippy van 
Tuinen valt 29 januari in 
ZWW: Cees Verboom alle keren aanwezig 
 
Dorpsgesprek Fochteloo, 17 januari is Jenny v.d. Bij aanwezig. 
Dorpsgesprek Appelscha, 28 januari is Hendrik Jan Olijve 
aanwezig. 
Dorpsgesprek Waskemeer, 25 februari is Heralda Schouwstra 
aanwezig 
Dorpsgesprek Oosterwolde Z-O, 7 maart is Wim de Jong 
aanwezig. Let op datum is gewijzigd wordt 14 maart 2019! 
 
Katja legt uit dat vervolgoverleg alleen plaatsvindt als de inwoners 
dit wensen. Hier is niet altijd iemand van PB bij. 
Betreft Oosterwolde Noord is er geen terugkoppeling geweest  
aan de wijk (ook niet aan de mensen die hun e-mail hebben 
achtergelaten). 
De gespreksleider hoort contact te houden met PB en 
geïnteresseerden die dit hebben aangegeven. 
Katja informeert bij Arjen. 
 
ASD is benieuwd naar hoe het nu verder gaat met de 
werkgroepjes, dit komt de 29 januari aan bod bij de review. 
 

8. Ongevraagde adviezen 
 

8a: Reële prijzen WMO 
Cees: Lastig om advies te geven. Ter kennisgeving wat betreft de 
tarieven. 
Besluit: Kan van de agenda en van de actielijst gehaald worden. 
 
8b: Minima polis 
Besluit van 12 november 2018: Het conceptadvies van de 
Adviesraad wordt voorlopig aangehouden. Nieuw concept maken 
voor de situatie in 2020. Haralda Schouwstra maakt advies i.v.m 
aanbesteding minimapolis 2020, n.a.v. de plenaire vergadering 
van 10 september jl. 
 
Haralda wil bijpraten met Arjen, hier hangt het vanaf.  
Besluit: Vooralsnog voor mei agenderen. 
 
8c: Memo Statushouders 
Victor Felder: op basis van 1e en 2e memo is er een advies 
gemaakt. Het stuk is al vastgesteld in het College en gaat niet 
naar de Raad. Daarom een ongevraagd advies aan het College. 
Dit onderwerp zit in de portefeuille van wethouder Marcel Bos.  
 
Besluit:  
Het advies zoals door Victor opgesteld naar het College sturen. 
 
8d: Respijtzorg/mantelzorg 
Nog geen stukken van, blijft staan 
 
 

9. Lopende adviezen 9a: Verzoek uitbreiding takenpakket hulp bij het huishouden 
met 15 minuten tbv eenzaamheid 
Victor wil reageren op de reactie van het college: eenzaamheid 
3b. Het college stelt: de 15 minuten koffie tijd is sympathiek maar 
duur. Victor vindt de berekening niet logisch. Aanvulling: er zijn 
thuiszorgorganisaties die schoonmaakbedrijf inzetten voor 
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huishoudelijke hulp. Dit is een ongewenste situatie. Uit onderzoek 
komt naar voren dat de binding tussen huishoudelijke hulp en 
cliënt een belangrijk aspect is.  
Besluit: 
Victor maakt een overzicht van voor en tegen argumenten ter 
bespreking. Agenderen voor volgende vergadering in februari. 
 
9b: Uitvoeringsnota Sport 2019-2022 
 
Anita: Nota is erg uitgebreid. Als dit allemaal gebeurt, is het 
fantastisch. Maar er zijn vraagtekens of dat haalbaar is. Het stuk 
is al in het College geweest. Advies van de ASD zit bij de stukken 
die naar de Raad zijn gegaan. ASD is toegezegd dat ze mogen 
meedenken met het jaarverslag. 
 
Besluit: 
Ter kennisname aangenomen. Te zijner tijd spreken over 
jaarverslag. 
 
9c: Klantervaringsonderzoek wmo 
De huidige klantervaringsonderzoeken WMO en Jeugd blijven 
bestaan, omdat dit een wettelijke verplichting is. Net als anders 
wordt de ASD betrokken bij dit onderzoek. Daarnaast is het de 
bedoeling real time (dus vlak na contact met gebiedsteam) 
doorlopend onderzoek te doen over klantervaringen. Hier is Arjen 
Bouland mee bezig, samen met de andere OWO-gemeenten. De 
ASD wordt hierbij ook betrokken en krijgt een uitnodiging wanneer 
dit aan de orde is. Katja stemt af met Arjen. 
 
Victor: Belangrijk dat trends over de jaren zichtbaar blijven (het 
ene jaar ten opzichte van het andere). Dus bij een andere opzet 
van het onderzoek gaat dit mogelijk verloren. Katja: Omdat het 
´oude´ onderzoek ook blijft, lopen we dit risico waarschijnlijk niet. 
Zij checkt het bij Arjen. 
 
9d: Klantervaringsonderzoek Jeugd 
Zie hierboven. 
 
9e: Concept - Beleid inclusie Participatiewet 2019-1021 
Marjan de Jong misschien op bezoek naar Agrarisch belang. 
Ter info. 
 
 
 

 

10. Nieuwe adviezen Geen nieuwe adviezen 
 

11. Signalen vanuit de samenleving 
 

Mevrouw Schouwstra: Er bereiken ons signalen dat mensen zich 
zorgen maken over de sluiting keuken Rikkingahof.  
 
ASD vraagt zich of of hier een ongevraagd advies voor gemaakt 

kan worden? Rikkingahof blijft onder de aandacht. 

 
Besluit: op de agenda als de ontwikkelingen daartoe aanleiding 
vormen. 
 

12. Terugkoppeling vanuit de 
themagroepen. 

12a: Werkbezoeken 
Er staan geen werkbezoeken gepland. 
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Mevrouw Zwaaneveldt: Er wordt gewerkt aan een intensivering 
van de samenwerking tussen de OWO Adviesraden. 
 
Victor: inburgering afstemmen binnen OWO?  
 
12b: Themagroep ZWW: gespreksverslag beschut werk 
nieuw 
Helder verhaal. Voor kennisgeving aannemen. 
 

 

13. Terugkoppeling externe 
overleggen. 
 
 

Geen opmerkingen. 

 

14. PR Adviesraad Geen opmerkingen. 
 

15. Rondvraag Hendrik Jan: Ongevraagd advies in 2020. 
 
Link naar Budgetgids: www.heerenveen.nl/bugetgids 
 

16. Sluiting Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering. 
 

   

 

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 11 februari 2019 

 

 

 

 

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

http://www.heerenveen.nl/bugetgids

