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ADVIESRAAD
Sociaal Domein
Ooststellingu/erf

Samen, waar onafhankelijk

Datum : Maandag 11 maart 2019

Aanvang : 19:30-22:00

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

heer C. Verboom (penningmeester), mevrouw J. van der Bij, mevrouw J. Dijkstra-

Veenstra, de heer V. Felder, mevrouw M. de Jong, de heer W. de Jong, de heer

H.J. Olijve, mevrouw S. van Tuinen-de Jong, , mevrouw E. Wiersma en mevrouw C.

Otten (AS)

Afwezig : Mevrouw H. Schouwstra (vice voorzitter), de heer T. van Gilst, mevrouw T. Kuiper,

en mevrouw M. Lenting-Van Benthem

Gasten : Mevrouw E. Verhagen, mevrouw K. Moesker

BESLUITENLUST

Onderwerp Besluit
1.

2.

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen

a. Gast wethouder Esther
Verhagen over
uitgangspunten inkoop
WMO

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en
Corry als ambtelijk secretaris.
Agenda wordt conform vastgesteld.
Mevrouw Schouwstra, mevrouw Kuiper, mevrouw Lenting-Van
Benthem en de heer Van Gilst zijn afwezig

Bijlage: uitwerking gastsprekers Verhagen en Moesker
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Onderwerp | Besluit

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b. Mevrouw Katja Moesker
over Visie Sociaal
Domein

c. Mededelingen

Ingekomen stukken:
A: ter informatie
1. Jaaroverzicht 2018 - definitief

2. Begeleidende mail betreffende
het jaaroverzicht

3. Vooraankondiging
netwerkbijeenkomst
democratische burgerschap

4. Dienstverlening Koepel van af
2020 + uitnodiging

5. 07-02-2019 Verslag adviestafel

Wmo

B: stukken ter bespreking

Vaststellen conceptverslag 2019-
02-11

Actualiseren en bespreken
actielijst

Bezoek college

Tennijnagenda
a. Lange termijnagenda
Adviesraad

Planning dorpsgesprekken

Lopende adviezen

Nieuwe adviezen
a. Notities overleg met ASD

OWO 13 februari 2019
b. Wmo lokale inkoop 2020
c. Evaluatie bestuurlijke

aanbesteding Wmo en
Jeugd OWO

d. Uitgangspuntennotitie
inkoop 2020

e. Concept Advies ASDO

Geen

3. Voorzitter geeft aan dat wie naar de netwerkbijeenkomst
democratische burgerschap wil dat natuurlijk kan.

4. Uitnodiging voor 3 april 17.30 - 19.30 in Noordwolde van
Koepel over dienstverlening vanaf 2020 daar gaan mevr.
Zwaaneveldt en mevr. Van Tuinen naar toe en mevr.

Zwaaneveldt meldt beide aan.

5. De heer Verboom vraagt of er ook een verslag is van het
overleg resprijtzorg van 28 februari wat in het verslag
adviestafel Wmo 07-02-2019 staat, AS zal informeren.

N.v.t.

Pagina 1. mevrouw M. de Jong, mevrouw T. Kuiper en dhr. Olijve
waren aanwezig.

Pagina 2. N.a.v. vraag over de consulent Jeugd bij huisarts. Het
antwoord van AS hierop wordt bij de ingekomen stukken van de
volgende vergadering gedaan.
Verslag wordt vastgesteld met dank aan Janny.
Niet behandeld. Wordt door DB geactualiseerd.

16 april heeft DB een lunch afspraak met college. Zijn er vragen
die gesteld moeten worden? Dit wordt in de volgende vergadering
op 8 april besproken. Eén van de vragen is of het nodig is om met
hele college 2x per jaar aan tafel te zitten.
Niet behandeld.

Ter informatie

N.v.t.

a. Laatste alinea antwoord van Arjen Bouland.
Cliëntervaringsonderzoek jeugd op agenda van volgende
vergadering

b. Dia 9: cijfers van Totaal Spec. BG is vele malen hoger
dan Opsterland en Weststellingwerf. Waarom dit zo is,
wordt uitgezocht door ambtenaar. Dia 9 is belangrijk i.v.m.
te maken advies.

d. Dhr. Felder merkt op dat alle gemaakte opmerkingen
verwerkt zijn in versie 1 .4. Belang aanbieders om cliënt te
behouden i.v.m. inkomsten, efficiency en effectiviteit,
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Onderwerp Besluit

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

inzake
Uitgangspuntennotitie
inkoop Wmo 202 OWO
versie 1.4

Ongevraagde adviezen
a. Samenhangende aanpak

statushouders
b. Gerechtsdeurwaarder

Signalen uit de samenleving

Terugkoppeling door de
themagroepen

a. P&L
b.ZWW

Terugkoppeling externe
overleggen

PR Adviesraad

Rondvraag

Sluiting

leefbaarheid in dorp en kleine ondernemer meenemen in
discussie over advies voor de volgende vergadering.

a. Alle punten van het advies zijn overgenomen.
b. Op de agenda van de volgende vergadering

4 maart jl. is er een bijeenkomst geweest over eenzaamheid.
Flyer wordt ter informatie toegevoegd aan de stukken van de
volgende vergadering.

a. Ter informatie
b. Ter informatie

N.v.t.

N.v.t.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 8 april 2019

Voorzitte Secretaris,

Besluitenlijst 11 maart 2019


