
ADVIESRAAD
Sociaal Domein
Ooststellingwerf

Satwn, maar oyiafhankelijk

Datum : Maandag 9 september 2019
Aanvang : 19:30-22:00

Aanwezig : 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 W. Douwsma, de heer V. Felder, de heer T.van

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

Lenting-Van Benthem en mevrouw C. Otten (AS)

Afwezig : De heer W. de Jong, mevrouw S. van Tuinen-de Jong, mevrouw E. Wiersma

Gasten : De heer M. Bos, mevrouw E. Verhagen en mevrouw K. Moesker

BESLUITENLUST

Onderwerp Besluit
1.

2.

3.

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen

Ingekomen stukken:

a. ter informatie

De voorzitter opent de vergadering.

Welkom in het bijzonder onze nieuwe lid de heer Wietze
Douwsma voor Participatie en Leefbaarheid. Benoeming is
behandeld en akkoord door B&W in de vergadering van 27
augustus 2019.

De heer W. de Jong, mevrouw S. van Tuinen-de Jong, mevrouw
E. Wiersma zijn afwezig.

Toehoorder: mevrouw Tine Rozema projectmedewerker Inclusie
van de Gemeente Ooststellingwerf. Mevr. Rozema werkt aan het
VN verdrag met handreiking van de VNG over mensen met een
beperking.

a. 3.a7 Jaarverslag 2018 Buurtsport. Er is behoeft aan een
bijeenkomst met buurtsport coaches. Agenderen voor
volgende vergadering in oktober.

3.a3 Doorontwikkeling Gebiedsteam. Agenderen voor
volgende vergadering in oktober.

3.a11 Nog even aandacht voor project DRIVE, zoeken
naar vrijwillige taxi chauffeurs.

Mail over onderling contact ASD met Opsterland en
Weststellingwerf werkgroep Jeugd wordt rond gestuurd.
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Onderwerp

b. stukken ter bespreking

Besluit
Er over nadenken wat we willen.

b. N.v.t.

Vaststellen conceptverslag 2019-
06-17

Verslag wordt vastgesteld. N.a.v. verslag punt 15 Dhr Postma
heeft verzoek gedaan om mee te werken aan interview. Hiervan is
nog geen verslag van ontvangen, dit wordt nog verwacht.

Actualiseren en bespreken
actielijst

Punt 1 en 3 staan op de agenda en kunnen van de actielijst af.

6.

7.

Termijnagenda Behandelen in volgende vergadering.

Lopende adviezen

a. Wachten op reactie van
volgende punten:

b. Taskforce Jeugd

c. Visie Sociaal Domein in
aanwezigheid van wethouder
Esther Verhagen en mevrouw
Katja Moesker

d. Klantervaringsonderzoek Wmo
en Jeugdwet en een continue
klantmeting

a. Inkoopprocedure OWO-gemeenten Wmo ondersteuning 2020:
De heerVerboom is 21 augustus bij bijeenkomst in
Beetsterzwaag geweest. Positief is dat er 137 partijen zich
hebben aangemeld dit is veel minder dan vorig jaar. Prettig voor
ondernemers is dat afrekening en verantwoording op maand
basis is.
Verschil in basis en basis plus hoopt de heer Verboom in het
volgend overleg van 12 september antwoord op te krijgen.

Ook hier beraden of ASD samen wil werken met de adviesraden

van Opsterland en Weststellingwerf. Graag terugkoppeling als
jullie meer weten.

b. Wethouder Verhagen geeft een korte toelichting. Doel van deze
beleidsmaatregelen is om plek te krijgen in organisatie en manier
van controleren en voor intern gebruik in de organisatie om
proces te optimaliseren. Bevoegdheid ligt bij het college.

Besluit: het concept advies wordt besproken en er worden
tekstuele aanpassingen gedaan. Het advies zal aan het college
worden aangeboden.

c. Agendapunt in aanwezigheid van mevrouw E. Verhagen en
mevrouw K. Moesker.

De versie van visie sociaal domein die ASD heeft ontvangen is de
versie die ook naar de Raad is gegaan. In de tussentijd is de
organisatie al bezig met de voorbereiding van het
uitvoeringsprogramma.

Besluit: het concept advies wordt besproken en er worden
tekstuele aanpassingen gedaan. Het advies zal aan het college
worden aangeboden.

d. Wethouder Verhagen geeft een korte toelichting. We waren niet
tevreden over de wijze van enquête vandaar deze nieuwe
vragenlijsten. Er wordt speciale vragenlijst ontwikkeld voor
jongeren.

Themagroep gaat nog reageren op klantervaringsonderzoek.

8. Nieuwe adviezen

a. Bezoek wethouder Marcel Bos
over Caparis

a. Agendapunt in aanwezigheid van de heer M. Bos.
Wethouder Bos heeft financiën, arbeidsmarkt, werk en economie,
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Onderwerp Besluit

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

b. Keuze abonnementstarief Wmo

Ongevraagde adviezen

a. Brief over kwijtschelding

Signalen uit de samenleving

Terugkoppeling door de
themagroepen

a. P&L

b. W&l

Externe overleggen

a. Overleg sociaal steunpunt

PR Adviesraad

Rondvraag

Sluiting

ruimtelijke ordening en verkeer o.a. handhaving, glasvezel in zijn
portefeuille.
Wethouder Bos geeft toelichting op de gewijzigde samenwerking
met Caparis, de financiële uitkomsten van de fair deal en waarom
Ooststellingerf heeft gekozen om de samenwerking met Caparis
te wijzigen en de toekomistige inrichting van Caparis.

Er is geen advies gevraagd aan ASD of advies gegeven door
ASD dit i.v.m. de termijnen was dit niet haalbaar. Wethouder Bos
geeft aan dat het in de lijn van verwachtingen en koers ligt zoals
in eerdere besluiten zijn genomen.

b. In de volgende vergadering komt er een concept advies.

Het advies wordt overgenomen zoals opgesteld en zal aan het
college worden aangeboden.

Niet behandeld

a. Niet behandeld

b. Niet behandeld

Niet behandeld

Niet behandeld

Eind september heeft de themagroep ZWW een gesprek
met Marijke Eizenga over statushouders.
Voorstel rondje aan en van Wietze Douwsma komt in de
volgende vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 14 oktober 2019

Voorzi. Secretaris
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