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^ADVIESRAAD

Sociaal Domein
Ooststellmgweif

Samen, maar onafhankelijk

Datum : Maandag 11 februari 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 en mevrouw J.
Blomsma (AS)

Afwezig : Mevrouw E. Wiersma en mevrouw M. Lenting-Van Benthem

Gasten : Mevrouw H. van der Roest

BESLUITENLUST

1. Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Agenda wordt conform vastgesteld

2. Mededelingen

a. Gast Harma van der
Roest beleidsadviseur:
eenzaamheid

Mevrouw Wiersma en mevrouw Lenting-Van Benthem zijrT
afwezig

Mevrouw Van der Roest: beleidsadviseur volksgezondheid geeft
een toelichting op de routekaart met betrekking tot de opgave
eenzaamheid. Eenzaamheid komt niet alleen bij ouderen maar
ook bij jongeren voor. Op 4 maart 2019 is er in het gemeentehuis
een bijeenkomst over het thema eenzaamheid. Tijdens deze
bijeenkomst worden er vier workshops gehouden. Een belangrijk
onderdeel is eenzaamheid vertalen naar verbondenheid. Iedereen
die zich betrokken voet met het onderwerp kan naar deze
bijeenkomst. Het gaat vooral om het signaleren van eenzaamheid.
En dan?

Dhr. H.J. Olijve vraagt wat bedoeld wordt met: "eenzaamheid is
een situatie" en verwijst naar een artikel in het NRC over
eenzaamheid - eenzaamheid is lijden onder tekort aan contact.
Dit artikel wordt overhandigd aan mevrouw Van der Roest.

Dhr. Felder refereert aan de bijeenkomst met Marijke Eizenga.
Mevrouw Eizenga vertelde over de rol van sleutelpersonen. Deze
sleutelpersonen kunnen ook een rol gaan spelen bij het thema
eenzaamheid. Met name voor de groep mensen die niet in beeld
zijn. De heer Felder geeft het advies om contact op te nemen met
mevrouw Eizenga.
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Ingekomen stukken:
A: ter informatie
1. Evaluatieverslag - pilot
Consulent Jeugd in de
huisartsenpraktijk - december
2018

2. Beleid Consulent Jeugd in de
huisartsenpraktijk

3. Aanbestedingsresultaat vaak
tombola Hoogleraar noemt bij
afscheid aanbestedingen voor
Wmo en jeugdzorg onnodig. docx

4. Informatie delen met
deurwaarders.docx
5. Uitgangspuntennotitie inkoop
2020 v1. 1 (3). docx verordening
maatschappelijke ondersteuning
2019-docx
6. Toelichting aanpassingen Wmo
verordening.docx

B stukken ter bespreking

1. Reactie college:
Cliëntervaringsonderzoek
Jeugdhulp 2019 (agendapunt 7a)

l Themagroep heeft gesproken over de consulent Jeugd. Op
pagina 2 staat dat de start afhankelijk is van de beschikbaarheid
van aanwezigheid de gekwalificeerde medewerker. De AS zet
deze vraag uit bij Esther van Lierop Actie

W&l gaat zich buigen of het document deurgerechtswaarder -
wordt geagendeerd voor de vergadering van Maart. Er wordt een
conceptadvies opgesteld

Vaststellen conceptverslag 2019-
01-14

Pagina 1. mevrouw M. de Jong en dhr. Olijve waren aanwezig
Rondvraag - dhr. Olijve onderstaand onderwerp is met name voor
werk en inkomen interessant
www.heerenveen.nl/budaetaids. Dit onderwerp wordt op de LTA
en actielijst van de ASD geplaatst.

Wijkgesprek Oosterwolde ZO is op 14 maart. Dhr. W. de Jong is
aanwezig en mevrouw J. van der Bij, indien mogelijke

Actualiseren en bespreken
actielijst

Geen op- en aanmerkingen.

6. Termijnagenda
a. Lange termijnagenda
Adviesraad

Tijdens agendaoverleg informeert de ASD bij mw. Moesker
wanneer stukken ter advisering worden voorgelegd aan de
Adviesraad.

7. Lopende adviezen
a. Cliëntervaringsonderzoek
WMO en Jeugdwet
b. Ongevraagd advies positie
Statushouders
c. Besluitvorming wel of geen
aanvullend advies
koffiekwartiertje Huishoudelijke
Hulp
d. dhr. M. Tel neemt contact op
ivm jaarverslag Uitvoeringsnota
Sport en Bewegen

a. Dhr. Van Gitst: reactie en update zijn ongeveer gelijk. De
adviezen zijn overgenomen

b. Dhr. Felder is gebeld door mevrouw Eizenga. De
vrijwilligers bij elkaar te roepen.

c. Dhr. Felder heeft een discussie stuk opgesteld
Actielijst: monitoren. Belofte college stimuleren het
signaleren en opleiding van de zorgaanbieders.

d. Afspraak staat, Haralda sluit mogelijk aan. Dit onderwerp
wordt In april geagendeerd.
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8. Nieuwe adviezen N.v. t.

9. Ongevraagde adviezen N.v. t.
10. signalen uit de samenleving De heer Olijve is bij het dorpsgesprek Appelscha npweect

Thema's:
Plekken en activiteiten voor kinderen
Meer leven in de brouwerij
Naar elkaar omzien en elkaar ontmoeten
Men mist een dorpshuis (ontmoeting) en een dorpskrant. Er is een
grote versnippering van activiteiten die niet in beeld zijn.

Documentaire over Caparis op NPO 2. De gemeente kreeg een
veeg uit de pan om de groenvoorziening weg te halen bij Caparis.
De themagroepen gaan de documentaire bekijken. In maart wordt
dit thema geagendeerd.

Mevrouw Van der Bij en mevrouw Zwaaneveldt zijn bij het
dorpsgesprek in Fochteloo geweest. De avond was druk bezocht.
De vrijwillige inzet voor het dorpshuis kwam naar voren. Er is
weinig jeugd. Een geslaagde avond.

Mevrouw De Jong was in Haule, veel activiteiten in het dorpshuis..
De jeugd wil graag in Haule blijven wonen maar er zijn geen
betaalbare huizen. Er zouden eigenlijk meer seniorenwoningen
moeten komen.

De heer Felder: heeft een naturalisatie procedure meegemaakt.
Voor de nieuwkomer volgt een uitnodiging door de burgemeester
je mag 5 contactpersonen meenemen en krijgt koffie met gebak.
Er wordt een akte voorgelezen en iedere betrokkene krijgt een
bos bloemen en een welkomstpakket.

Mevrouw Dijkstra-Veenstra is bij de volgende dorpsgesprekken
aanwezig geweest. Ravenswoud, Langedijke en Donkerbroek.
Ravenswoud: oude inwoners en nieuwkomers hebben weinig
contact met elkaar. De oplossing die is aangedragen is dat
nieuwkomers een stukje over zichzelf in de dorpskrant schrijven.
Langedijke: de nieuwe ovondo is onveili. Jeugd maakt geen
gebruik van de rotonde bij Tzong Dong.
Donkerbroek: veel last van sluipverkeer. Actief verenigingsleven.
Ze willen proberen de verenigingen bij elkaar te krijgen, ledere
activiteit wordt in de dorpskrant opgenomen.

11. Terugkoppeling door de
themagroepen

a. P&L
b. ZWW

a.
b.

Geen vragen en of opmerkingen.
De uitgangspunten op de agenda gezet, dit geeft inzicht
waar morgen in OWO verband over wordt gesproken. De
grens wat haalbaar is en wat reëel is onduidelijk. Hoe ziet
de toekomstige vorm van beleid eruit? Waar staan wij in
2030? Aanbieders klagen over administratieve druk.
De heer Olijve stuurt het evaluatierapport door.

Terugkoppeling externe
overleggen
a. Terugkoppeling Visie Sociaal
Domein d.d. 29 januari 2019

a. Veel informatie gekregen. Opvallend was dat de groep
allochtonen niet werd benoemd.

13. PR Adviesraad Avond over eenzaamheid
Signaleringsfunctie wordt gevolgd

14. Rondvraag Dhr. Olijve
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- stuurt de rapportage door
De adviestafel zoals hij was wordt opgeheven. Er komt
een inloop terug, locatie Beetsterzwaag. Het is onduidelijk
of de ASD aanwezig moet zijn op deze dagen. Actielijst!'

Mw. A. Zwaaneveldt: overleg met college is gepland voor het DB
Agenderen bezoek college
Aftreden, dhr. Looijenga, mw. Schouwstra en mw.
Zwaaneveldt. Alle drie blijven gaan nog een periode door.

3e voorzitter sluit de vergadering.

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

Voorzitter, Secretaris,
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