
ADVIESRAAD
Sociaal Domein
Ooststellingwerf

Sawen, w\aw onafhankelijk

Datum : Maandag 13 mei 2019
Aanvang : 19:30-22:00

Aanwezig : Mevrouw A. Zwaaneveldt - Pauw (voorzitter), mevrouw H. Schouwstra (vice

voorzitter), de heer C. Verboom (penningmeester), mevrouw J. van der Bij, de heer

T. van Gilst, de heer W. de Jong, mevrouw T. Kuiper, mevrouw M. Lenting-Van

Benthem, mevrouw S. van Tuinen-de Jong, mevrouw E. Wiersma en mevrouw C.

Otten (AS)

Afwezig : De heer J. Looijenga (secretaris), de heer V. Felder, mevrouw M. de Jong en de heer

H.J. Olijve

Gasten : Mevrouw K. Moesker

BESLUITENLUST

Onderwerp Besluit
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen

Ingekomen stukken:

a: ter informatie

b: stukken ter bespreking

Vaststellen conceptverslag 2019-
04-08

Actualiseren en bespreken
actielijst

Termijnagenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Alleen de nodige punten op de agenda worden besproken i.v.m.
agendapunt 15. Rest van de agendapunten worden
doorgeschoven naar volgende vergadering.

De heer J. Looijenga, de heer V. Felder, mevrouw M. de Jong en
de heer H.J. Olijve zijn afwezig.
Mevrouw J. Dijkstra-Veenstra is gestopt met Adviesraad. Hierdoor
ontstaat er een vacature.

a. Ter informatie

b. Doorschuiven naar volgende vergadering

Ter info: er komt een bijeenkomt georganiseerd door
gemeente op 27 juni over langer thuis wonen. Verder info
volgt.

Verslag wordt vastgesteld. N.a.v. verslag over website. Uitkomst
van de bespreking is dat communicatie gaat kijken of het logo van
de ASD op de website kan komen en afgesproken wordt dat de
laatste 3 nieuwsflitsen op de site te zien zijn.

Niet behandeld.

Doorschuiven naar volgende vergadering.
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Onderwerp Besluit

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

15.

Lopende adviezen

Nieuwe adviezen

a. Cliëntervaringsonderzoek
wmo/jeugd

Ongevraagde adviezen

Signalen uit de samenleving

a. Brief over kwijtschelding

Terugkoppeling door de
themagroepen

a. W&l

b. P&L

Terugkoppeling externe
overleggen

PR Adviesraad

Rondvraag

Sluiting

Visie Sociaal Domein in
aanwezigheid van Katja Moesker,
Peter Jansen, Martine Laan, Bert
van Riezen en Claudia Soer

N.v.t.

a. Onderzoeksbureau Magis gaat over 2018 versneld een
cliëntervaringsonderzoek doen d.m.v. het oude formulier
zodat we voldoen aan de verplichting. Voor 2019 wordt er
gestart met nieuwe cyclus en komt er doorlopend een
enquête. Hiermee komt de informatie sneller dan in oude
situatie en gedurende het hele jaar.
Bij een beschikking zal er direct gevraagd om mee te
doen aan de enquête en er wordt gevraagd hoe men de
enquête wil ontvangen per mail of per brief.
De enquête krijgt een dashboard functie en ASD heeft
direct beschikking hiertoe. Namens gemeente dank aan
ASD voor inbreng.

N.v.t.

a. Er is een mail uit gegaan naar betrokken ambtenaar met
verzoek om in gesprek te gaan.

a. Doorschuiven naar volgende vergadering

b. Doorschuiven naar volgende vergadering

Niet behandeld.

N.v.t.

Mevrouw Van Tuinen-de Jong vraagt of men de JP van den Bent
stichting kent. Link naar website is: https://www.jpvandenbent.nl/
Mevrouw Schouwstra benoemt dat er 14 mei een dorpsgesprek in
Haulerwijk is.

De voorzitter sluit de vergadering.

Presentatie en interactief programma. Foto's zullen nog door
Katja Moesker worden toegestuurd.

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 17 Juni 2019

Voorzitter: Secretaris.......... ...T..
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