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Nuttige internetadressen  
 

https://www.pgb.nl  

https://www.mezzo.nl/  

https://www.npcf.nl/  

https://www.stimulanz.nl 

https://www.zorgbelang-overijssel.nl 

https://www.wijzijnmind.nl/ 

https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/ 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis  

 

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland   
 
Bezoekadres: Gemeente Steenwijkerland 

Vendelweg 1  

8331 XE Steenwijk  

  

Postadres 

Postbus 162 

8330 AD Steenwijk 

T:  +31(0)521 53 85 00 

F:  +31(0)521 53 85 09 

https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Advies_en_steun/Adviesraad_Sociaal_Do-

mein_Steenwijkerland   
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Voorwoord   

Het verslagjaar 2019 wordt gekenmerkt door allerlei ontwikkelingen en verwik-

kelingen. 

Om te beginnen waren er de nodige veranderingen in de bezetting van de Ad-

viesraad met aan het eind van het jaar een aantal afscheidnemende leden. De 

belangrijkste verandering was de wisseling van het voorzitterschap. Henk Hou-

ter droeg medio het jaar de voorzittershamer over aan Gé Hoogma. 

Eertijds was ervoor gekozen om de Adviesraad te structureren door de instelling 

van een drietal clusters, die zich in eerste instantie richten op de onderscheiden 

onderwerpen betreffende uitvoering van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.  

Door de 3-4 leden van een cluster werden vanuit specialisme en/of belangstelling 

in klein comité specifieke onderwerpen met enige diepgang besproken; de uit-

komst daarvan werd vervolgens ingebracht in de Adviesraad als geheel. Dit om 

de verschillende doelgroepen optimaal te kunnen vertegenwoordigen.  

Doordat na de zomer van het verslagjaar het ledental terugliep was het voorals-

nog niet praktisch meer de clusterstructuur onverkort te handhaven. 

De voorzitters van de drie clusters vormen samen met de voorzitter van de raad 

een overleg dat als dagelijks bestuur wordt geduid.  In de loop van de tweede 

helft van het verslagjaar bleken verschillen van opvatting over de koers te zijn 

ontstaan binnen dit dagelijks bestuur met name over de clusterstructuur, uitmon-

dend in het zich terugtrekken van de voorzitter. Overleg met de betrokken wet-

houders met betrekking tot de ontstane situatie leverde op dat het gemeentebe-

stuur graag verder wilde met de adviesraad bestaande uit de resterende leden 

van de jAdviesraad die aangaven zich te willen blijven inzetten voor de Advies-

raad en de belangen van de betreffende doelgroepen. 
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Gezegd zou kunnen worden dat de Adviesraad zich, in overleg met het gemeen-

tebestuur, gaat bezinnen op haar toekomst. Daarbij gaat het niet alleen om de 

bezetting van de Adviesraad, maar ook om de structuur; bijvoorbeeld wel of geen 

clusters of werkgroepen. In dezen is ook van belang wat de concrete verwachtin-

gen van het gemeentebestuur zijn; er is hierover een begin van overleg met de 

meest betrokken wethouder gemaakt. 

Leidend blijft dat de stem van de onderscheiden doelgroepen voldoende wordt 

gehoord, te meer daar in de Adviesraad geen directe doelgroep vertegenwoordi-

gers zitting hebben. 

Binnen de Adviesraad, met name de cluster Participatie, is dit aspect in voorbe-

reidende zin meerdere keren aan de orde geweest. Door omstandigheden is het 

te dezer zake niet gekomen tot een besluit van de Adviesraad of een advies aan 

het gemeentebestuur. 

In 2020  zullen in het onderhavige spijkers met koppen moeten worden geslagen. 

Dat de coronacrisis daarbij frustrerend c.q. vertragend kan werken, moge duide-

lijk zijn. 

Voor de toekomst van de Adviesraad is ondersteuning van wezenlijk belang om 

zo de belangen van de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Steenwijkerland 

te vertegenwoordigen. Mede als gevolg van ziekte en interne mobiliteit is de on-

dersteuning vanuit de gemeente in het verslagjaar onvoldoende gebleken; soms 

ontbrak de ondersteuning zelfs enige tijd. Het gemeentebestuur heeft niet die on-

dersteuning geboden, die nodig was om de Adviesraad te helpen voldoende te 

functioneren. 

Mede afhankelijk van de toekomstige bezetting zal de Adviesraad zich verzekerd  

moeten weten van adequate ondersteuning, waarbij het in principe niet alleen 

gaat om administratieve ondersteuning. 
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Opgemerkt kan nog worden dat in clusterverband het inhoudelijk overleg met 

de betrokken ambtenaren over het algemeen als positief is ervaren.  

 

Cees Kuiper, waarnemend voorzitter 
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Samenstelling  

De praktijk gaf ook in het verslagjaar aan dat het veel energie kost de bezetting 

van de Adviesraad op peil te houden. De respons op wervingsacties van nieuwe 

leden was gering; ook nadrukkelijke werving bij de IGSD om leden van de doel-

groep binnen te halen, had geen resultaat. 

In het verslag jaar zijn per 23 juli 3 nieuwe leden door het gemeentebestuur be-

noemd: 

Kimberly de Jonge, cluster Jeugd 

Chris Pols, cluster Participatie  

Koene Pit, cluster Participatie. 

Vertrekkende leden: 

In mei is afscheid genomen van de leden Marloes Timmerman, Jannes Bennink 

en Marjolein Spier. 

Henk Houter, voorzitter, die zich jaren heeft ingezet voor de Adviesraad, heeft 

zijn termijn ruimschoots uitgezeten en is inmiddels verhuisd. 

Chris Pols. In verband met verhuizing. 

Gé Hoogma-Visser, voorzitter. Heeft zich teruggetrokken. 

José Settels. Heeft zich teruggetrokken. 

Bert Beltman. In verband met benoeming tot raadslid Steenwijkerland. 

Cokkie Feith, Lammy Major en Jeanne Kok hebben aan het eind van het jaar hun 

afscheid aan gekondigd in verband met de verwachte toekomstige ontwikkelin-

gen en het feit dat hun aftreden begin 2021 regulier zou plaatsvinden. 
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Het jaar 2020 gaat de Adviesraad in met de volgende samenstelling: 

Cees Kuiper, wnd. voorzitter. 

Sarie van Andel, lid. 

Kimberly de Jonge, lid. 

Dick van Rossen, lid. 

Tieme Smook, lid. 

Koene Pit, lid. 

De ASD werd tot november 2019 ambtelijk administratief ondersteund door 

Jannie Bruintjes. 
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Scholing  

Scholingsmiddag 

Op 1 juli vond een scholingsmiddag plaats, die ook gezien kan worden als een 

kick-off meeting in verband met de voorzitterswisseling. Onderwerp was de 

Handreiking Partners in Participatie van adviesbureau Movisie om wat betreft 

de ASD “een stip op de horizon “te zetten.  

De betrokken wethouders hebben de handreiking ook gekregen. 

Studiedag ASD 2019 

Op woensdag 6 november vond de studiedag van de adviesraad sociaal domein 

plaats op Buitengoed Fredeshiem.  De ochtend stond in het teken van een Ver-

kenning, mede in relatie tot de toekomst van de ASD; ‘s middags werd een pre-

sentatie gegeven door Jan Knol, beleidsambtenaar van de gemeente en Irma van 

Beek, gemeentelijke ombudsvrouw. 

In de ochtend zijn we aan de slag gegaan met het werken in groepjes aan de hand 

van 3 rondes en daarbij opgestelde vragen. De volgende onderdelen stonden cen-

traal: 

Ronde 1: Wat is de waarde van de adviesraad? 

Ronde 2: Wat hebben leden van de adviesraad nodig om lid te kunnen zijn? 

Ronde 3: Hoe ziet de samenwerking er in de adviesraad uit? 

Tijdens de brainstormsessies en de plenaire terugkoppeling kwam naar voren 

dat de waarde van de adviesraad is dat de adviesraad opkomt voor kwetsbare 

inwoners van Steenwijkerland.                                                  
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Hierbij hebben de leden een achterban en kennis nodig om te kunnen beoordelen 

wat deze mensen nodig hebben. De meerderheid van de leden wil graag de sa-

menwerking behouden op de manier zoals deze nu is, met behulp van clusters, 

en wil samenwerken in werkgroepen wanneer dat nodig is. Hierbij staat de vraag 

en de expertise van de leden centraal. Het toevoegen van focusgroepen op ad hoc 

kan hierbij een goed alternatief zijn om in gesprek te raken met een achterban. 

Na de lunch begon de middag met een presentatie van Jan Knol over de IGSD. 

De adviesraadleden zijn hiermee op de hoogte gebracht van veranderingen in 

het sociale domein in Steenwijkerland. 

Daarna heeft Irma van Beek een presentatie gegeven over haar werk, ervaringen 

en de rode lijnen uit de monitor die zij heeft gemaakt. Aan de hand van deze 

presentatie zijn de leden van de adviesraad in gesprek gegaan en is de mogelijke 

samenwerking met elkaar verder verkend. 
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Overzicht van de behandelde onderwerpen in 2019  

 

- De transformatie IGSD en de toegang (integrale toegang) 

- Vergaderen op locatie 

- Verslag sollicitatiecommissie en voorstellen kandidaat-voorzitter 

- Geen of late reactie op adviezen ASD 

- Inkoopbeleid – gedeelte Beschermd Wonen 

- Nieuwe wet WvGGZ (Wet verplichte GGZ)                                                                                                   

- Gehanteerde rentepercentage kleine kredieten Gemeentelijke Krediet-

bank 

- Communicatieplan hoe omgaan met, er heeft een brainstorm overleg 

plaatsgevonden met het webteam, communicatie en een afvaardiging 

namens de ASD 

- Bestuurlijke herprioritering ‘Samen Redzaam’ 

- Adviesnota voorkomen thuiszitters VO 

- Regisseur schap hoe invulling geven binnen de gemeente Steenwijker-

land 

- Speerpuntennotitie beleid vrijwillige inzet 

- Visie college op GSD na januari 2020 

- Oprichten klankbordgroep/ focusgroep(en) 
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- Voorstel tot uitbreiding vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein 2020 

- Ervaren hoge drempel Sociaal Werk de Kop 

- Locatie Vijverhof 

- Vrijwilligersvergoeding 

- Strategische Mobiliteitsvisie, beleidsstuk in voorbereiding 
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Uitgebrachte adviezen  

 

- 11 februari 2019; brief aan het Dagelijks Bestuur van de Intergemeente-

lijke Sociale Dienst – IGSD. Onderwerp: Voorstel tot wijziging Leidraad 

Participatieweg Steenwijkerland 

- 3 juli 2019; brief aan het College van burgemeester en wethouders ge-

meente Steenwijkerland. Onderwerp: Advies Bestuurlijke herpriorite-

ring ‘Samen Redzaam’ 

- 25 oktober 2019; brief aan het College van burgemeester en wethouders 

gemeente Steenwijkerland. Onderwerp: Advies Lokale Inclusie Agenda 

Steenwijkerland – Onbeperkt Samenleven 

- November 2019; onderwerp: Advies Visie op de uitvoering van: Veran-

deropgave wet Inburgering 2021 
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Contacten met de gemeente, bestuurlijk en ambtelijk  

 

- 29 maart 2019; wethoudersoverleg met de wethouders Jongman en Bijl, 

namens de Adviesraad aanwezig: Henk Houter, Gé Hoogma, Bert Belt-

man, José Settels en Cees Kuiper, het verslag van dit overleg is vertrou-

welijk; er zijn diverse zaken besproken. 

- 6 juni 2019; overleg tussen wethouder Jongman, Henk Houter en Gé 

Hoogma, diverse zaken besproken, o.a. het voorstel om te komen tot een 

vrijwilligersvergoeding. 

- 10 september 2019; overleg tussen wethouder Jongman, Eibe Karssen-

berg, Henk Demkes, Marjo Koldewij en een afvaardiging namens de 

ASD – kennismakingsgesprek op verzoek van Gé Hoogma 

- 20 november 2019; overleg met de wethouders Jongman en Bijl, Marjo 

Koldewij en het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad. Onderwerp: door-

kanteling. 
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Ingekomen gemeentelijke brieven ASD  

 

- 7 januari 2019: een antwoordbrief aan de gezamenlijke Regio IJsselvecht 

gemeenten. Betreft: reactie op adviezen ’PGB als volwaardig alternatief 

voor beschermd wonen in natura’. Naar aanleiding van het verzoek aan 

de adviesraden een gezamenlijk advies uit te brengen op het beleids-

voornemen “PGB als gelijkwaardig alternatief voor beschermd wonen in 

natura”. 

- 5 februari 2019: ontvangen namens burgemeester en wethouders ge-

meente Steenwijkerland. Behandeld door Jan Knol en betreft: Advies 

Rapport Toegang Sociaal Domein 

- 4 maart 2019: ontvangen namens burgemeester en wethouders gemeente 

Steenwijkerland. Betreft: Reactie op advies Meerjarenbeleidsplan laagge-

letterdheid, laaggecijferdheid en digitale vaardigheden 2019-2022 

- 16 december 2019: ontvangen namens burgemeester en wethouders ge-

meente Steenwijkerland. Behandeld door Willie van der Spek en betreft: 

Advies over Onbeperkt Samenleven. 

 

Overzicht van de kosten  

 

Presentiegelden en reiskosten  6. 432,23 

Onkostenvergoeding          379,15 

Overige kosten (scholing)   3. 422,07 

Totaal                10.233,45 
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