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1. Inleiding 
 
Naar aanleiding van de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp per 1 
januari 2015 ontstond de behoefte aan een breed samengestelde Advies-
raad Sociaal Domein in Ooststellingwerf. Zij ging van start met haar werk-
zaamheden op 1 april 2016. 

 

2. Doelstelling en taken van de Adviesraad 
 
Op 15 december 2015 stelde gemeenteraad van Ooststellingwerf de Veror-
dening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Ooststellingwerf 2015 vast, 
alsmede een bijbehorend Huishoudelijk Reglement. 

 

3. Taakopvatting 
 
Om het brede terrein van het Sociaal Domein goed te kunnen overzien zijn 
binnen de Adviesraad de werkzaamheden verdeeld over een 4-tal thema-
groepen. De themagroepen bereiden de besluitvorming op hun terrein voor. 
 
De Adviesraad heeft regelmatig (voor-) overleg met beleidsambtenaren, be-
zoeken zorgondernemers en wonen bijeenkomsten van inwoners in onze 
gemeente bij. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van informatie verstrekt 
door de Landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. 
 
In 2018 is een nieuw format t.b.v. de (on-) gevraagde advisering en ziens-
wijzen ingevoerd, welke ten doel heeft de uniformiteit in verslaglegging te 
bevorderen, als mede de leesbaarheid daarvan. Tevens zal, zoveel als mo-
gelijk, in begrijpelijk taal worden geformuleerd. 

 

4. Nieuwe leden 
 
De leden van de Adviesraad worden voor een periode van 4 jaar benoemd 
door het College van B&W. Zij kunnen voor een periode van 4 jaar worden 
herbenoemd, terwijl de Adviesraad, indien zij dat noodzakelijk acht, kan ad-
viseren voor 2e verlenging. 
 
In 2018 zijn de volgende nieuwe leden benoemd: 
 Mevr. J. Dijkstra – Veenstra (Participatie en Leefbaarheid) 
 De heer V. Felder (Zorg, Wonen en Welzijn) 
 Mevr. J. Lenting – van Benthem (Werk en Inkomen) 
De heer J. Prinsen (Jeugd en Jeugdhulp) is afgetreden.  

 

5. Interne organisatie 
 
Het DB bereidt, in overleg met de ambtelijk secretaris, de vergaderingen van 
de Adviesraad voor. De agenda met bijbehorende documenten worden ge-
plaatst in iBabs. Vrij snel na hun aantreden maakte het DB kennis met de 
nieuwe wethouders en in september bezocht wethouder Verhagen een ver-
gadering van de Adviesraad. 
 
In 2018 kwam de Adviesraad 10 keer gezamenlijk bijeen. Naast 8 reguliere 
vergaderingen werd een studiebijeenkomst gehouden en een themabijeen-
komst over de positie van statushouders in onze gemeente. De (vrijwilligers-
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)vergoeding wordt thans één keer per kwartaal aan de leden van de Advies-
raad uitbetaald. 
Om invulling te geven aan ons voornemen om kort, bondig en begrijpelijk te 
communiceren werd in oktober ons Werkplan 2019 vastgesteld bestaand uit 
één A4-tje. 
 
Ter voorbereiding van de onderwerpen welke gedurende het jaar aan de or-
de zouden komen werden door beleidsambtenaren toelichtingen verstrekt 
m.b.t.: 

➢ Klachtenregeling werkzaamheden verricht door het Gebiedsteam; 

➢ Stand van zaken brede visie op het Sociaal Domein; 

➢ Indicatievrije dagbesteding; 

➢ Armoedebeleid; 

➢ Nieuwe opzet Cliëntervaringsonderzoek WMO /Jeugd; 

➢ Onderzoek reële prijzen WMO; 

➢ Ziektekostenverzekering AV Frieso; 

➢ Dorp- en wijkgesprekken Sociaal Domein 
 

Leden van de Adviesraad hebben de dorp- wijkgesprekken per toerbeurt 
bijgewoond. 
 
Aan de Fysieke overlegtafel WMO / Jeugd neem 2 leden van de Adviesraad 
deel en ook zijn wij lid van de landelijke Koepel Adviesraad Sociaal Domein. 
 
Het DB heeft een 2-tal pogingen ondernomen binnen OWO-verband een 
soort van samenwerking te realiseren met vertegenwoordigers uit de 2 an-
dere gemeenten. Daarin is zij nog niet succesvol geweest. 

 

6. Adviezen en Zienswijzen 
 

 Adviesraad College van B & W 

 Gevraagd advies  

1 Klachtenreglement 
werkzaamheden 
Gebiedsteam t.b.v. 
jeugdhulp 

Heeft aanbevelingen niet 
overgenomen, voorzien 
van motivatie 

2 Collectieve zorgver-
zekering: wel of 
geen aanbesteding: 
Niet aanbesteden 

Wordt overgenomen 

 Ongevraagd ad-
vies 

 

3 Hulp bij het huis-
houden m.b.t. een-
zaamheid 

thans niet verstandig 
e.e.a. op te nemen i.v.m. 
nieuwe inkoopafspraken 
2020 
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4 Responstijd Cliënt-
ervaringsonderzoek 
WMO : responstijd 
verlengen met 2 
week 

Wordt alsnog toegepast 

5 Cliëntervaringson-
derzoek WMO 
2017; zorg voor 
meer deelname en 
snellere doorloop-
tijd. 

. 
Uitvoerig behandeld en 
onderzoek toegezegd 

 Zienswijze  

6 Brief m.b.t. duiding 
eerdere brief over 
de Brede Visie So-
ciaal Domein 

Overgenomen 

7 Brief over “Instro-
men over Beschut 
Werk Nieuw 

In april deels positief er-
varen; in september aan-
vullen informatie 

8 Brief m.b.t. Cliënter-
varingsonderzoek 
n.a.v. het onder-
zoeksverslag bijv. 
vergroten deelname 

 

9 Brief m.b.t. Cliënter-
varingsonderzoek 
Jeugdwet 2017: 
lage respons en 
lange wachttijd op 
rapport 
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Brief m.b.t. Uitvoe-
ringsnota Sport en 
Bewegen; duidelij-
ker doelen defini-
eren en betrokken 
worden bij evaluatie 
voorafgaand aan 
Jaarverslag Buurt-
sportcoaches 

Toezegging dat e.e.a. 
voorafgaand aan jaarver-
slag 2018 zal geschieden 

 
 

 
  
 Oosterwolde,  8 april  2019 
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Bijlage 
 
 
 
Samenstelling van de Adviesraad in 2018 
 
Mw. A. Zwaaneveldt - Pouw (2019) Voorzitter 
Mw. H. Schouwstra (2019)   Vicevoorzitter 
Dhr. J. Looijenga (2019)   Secretaris 
Dhr. C. Verboom (2021)*   Penningmeester 
 
Mw. E. Wiersma (2018) 
Dhr. H. J. Olijve (2018) 
Mw. M. de Jong (2018) 
Mw. T. Kuiper (2020)     
Mw. S. Van Tuinen - de Jong (2020)   
Dhr. W. de Jong (2020) 
Dhr. V. Felder (2021)  
Mw. J. van der Bij (2021)*    
Dhr. T. van Gilst (2021)*              
Mw. J. Dijkstra – Veenstra (2021) 
Mw. M. Lenting – van Benthem (2022)  
 
Mevr. J. Blomsma     ambtelijke secretaris van de Adviesraad. 
   
 
Achter de naam van de leden van de Adviesraad is het jaartal geplaatst, waarin de betrok-
kenen aftredend zijn. Leden met (*) zijn niet meer herkiesbaar. 
 
 
  
   


