
ADVIESRAAD
Sociaal Domein
Ooststellingwerf

Samen, maar on.afhünkelijk

Datum

Aanvang

Aanwezig

Afwezig

Gasten

Maandag 17 juni 2019
19:30-22:00

Mevrouw A. Zwaaneveldt - Pouw (voorzitter), mevrouw H. Schouwstra (vice

voorzitter), de heer J. Looijenga (secretaris), de heer C. Verboom (penningmeester),

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

Jong, de heer W. de Jong, de heer H.J. Olijve, mevrouw T. Kuiper, mevrouw M.

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

mevrouw C. Otten (AS)

Mevrouw K. Moesker, mevrouw N. Flink

BESLUITENLUST

Onderwerp Besluit

1.

2.

3.

4.

5.

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen

a. Commissie vergadering
Samenleving d.d. 19 juni

Ingekomen stukken:

a: ter informatie

b: stukken ter bespreking

Vaststellen conceptverslag 2019-
05-13

Actualiseren en bespreken

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Toehoorders: de heer Dirk Postma, Fries Sociaal Planbureau en
de heer Evert van Tegelen gemeenteraadslid Ooststellingwerf.

Wethouder Marcel Bos zal 14 oktober aanwezig zijn. Betreft
dossier Caparis geeft de wethouder aan dat de ASD voortijdig
betrokken zal worden in het proces.

Vooral welkom bij de commissie a.s. woensdag.

a. Ter informatie. Wie een training wil doen graag kenbaar
maken. Er wordt extra avond ingepland voor
oktober/november.

b. Dhr. Verboom is 22 mei bij bijeenkomst 'Mijn huis op
maat' geweest vervolg staat gepland voor 5 oktober. Pilot
bijeenkomst voor 65+ met 3 tal thema's: 1. zorg en
informele zorg, 2. aangepaste woningen,

mantelzorgwoningen, domotica en 3. blijvers en
verzilverlening

Verslag wordt vastgesteld. N.a.v. Punt 15. Evaluatie/foto's zijn
niet nog ontvangen dit wordt nog gedaan.

Punt 1. Advies over kwijtscheldingsverzoek komt in september op
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Onderwerp i Besluit

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

actielijst

Termijnagenda

Sollicitatieprocedure

Lopende adviezen

Nieuwe adviezen

Ongevraagde adviezen

a. Visie Sociaal Domein

b. Taskforce grip op
financiën sociaal domein

Signalen uit de samenleving

Terugkoppeling door de
themagroepen

a. W&l

b. P&L

c. ZWW

agenda. Punt 4,6,7, 8 en 9 gaan van de actielijst.

Ter kennisgeving

Er wordt besloten dat de sollicitant die nog in portefeuille zit voor
een gesprek wordt uitgenodigd. Mevr. Kuiper en dhr. Felder zullen
plaats nemen in de sollicitatiecommissie naast mevr. Zwaaneveld
of mevr. Schouwstra.

De themagroep is erg tevreden met de conclusie en insteek over
de maatwerkprocedure inkoop Wmo 2020, de lijn wordt
ondersteund dit zal door de themagroep nog in een brief aan het
college worden geschreven.

N.v.t.

Agendapunt in aanwezigheid van mevr. K. Moesker en mevr. N.

Flink. Adviesraad moet iets vinden over de gekozen doelen en de
rol van de gemeente en zijn de juiste prioriteiten gekozen.
Per hoofdopgaven zijn er budgettaire kaders. Na de zomer zullen
vanuit die kaders het uitvoeringsprogramma worden gemaakt.

Het advies over Visie Sociaal Domein zal door dhr. Felder, dhr.
Van Gilst, dhr. Olijve, mevr. Schouwstra, mevr. Van Tuinen en

mevr. Zwaaneveldt worden gemaakt. 20 augustus zijn de
definitieve documenten beschikbaar en 9 september wordt het
advies besproken in de ASD.

A.s. donderdag wordt er over de resultaten van de taskforce
financiën jeugd gesproken met ASD en zal er worden gespard
over de beleidsopties die er uit voort komt.

Advies van de ASD is om de Quick wins kritisch doornemen en te
vragen hoe het zit met: H. afgesloten trajecten zonder gewenst
resultaat per aanbieder.

Diverse punten zullen worden meegenomen. Bevindingen zullen
worden gedeeld.

Dhr. Felder: op donderdagmiddag is er in de bibliotheek in
Oosterwolde het initiatief Digi-Taal-Huis. Hier kun je beter leren
lezen, schrijven, rekenen en werken met computer. Dit wordt
gegeven door getrainde vrijwilligers.
Mevr. Van Tuinen: vraagt of er al een bijeenkomst is
georganiseerd voor vrijwilligers vluchtelingen.
Dhr. Felder: Er is vrijwilligersavond geweest maar niet specifiek
voor vrijwilligers voor vluchtelingen. Dit zal moet nog worden
georganiseerd. Actiepunt voor volgende keer op agenda.

a. Geen opmerkingen

b. Geen opmerkingen

c. Geen opmerkingen
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Onderwerp Besluit
13.

14.

15.

16.

Terugkoppeling externe
overleggen

PR Adviesraad

Rondvraag

Sluiting

Geen

Geen opmerkingen

De heer Dirk Postma vraagt wie er mee wil werken aan een
interview om beeld te krijgen van de werkwijze van de ASD.
Rapportage hiervan zal in najaar plaats vinden met doel, om te
komen tot toekomst scenario.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 9 september 2019

Voorzitter Secretaris,
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