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Voorwoord 

 

Het verslagjaar 2021 kenmerkt zich vooral door een nieuwe start die de ASD heeft gemaakt. Met 

een groot deel nieuwe bezetting is nader kennis met elkaar gemaakt, is gezocht naar de werkwijze 

die de ASD voorstaat en wordt hard gewerkt aan de contacten die de ASD wil hebben met de 

inwoners van Steenwijkerland. Het opzetten van wat genoemd wordt klankbordgroepen heeft veel 

energie gekost, maar begint zijn vruchten af te werpen. Door regelmatig met (vertegenwoordigers 

van) doelgroepen te praten, wordt een goed beeld gekregen van hoe het beleid van de gemeente 

Steenwijkerland wordt gevoeld en krijgt de ASD signalen die kunnen worden doorgegeven aan het 

college van B&W.  

Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken hoe wij de bekendheid van de ASD kunnen vergroten, zodat 

de inwoners niet alleen weten dat de ASD er is, maar ook hoe de ASD laagdrempelig kan worden 

benaderd. 

 

De ASD is in de loop van 2021 aardig op stoom gekomen en is vol energie bezig om op allerlei 

manieren te onderzoeken hoe het beleid van de gemeente wordt gevoeld in de huiskamers en wat 

de effecten daarvan zijn voor de inwoners. Hiermee kan het college van B&W worden voorzien 

van adviezen, waardoor meer inzichtelijk wordt wat het effect van het beleid op de inwoners is. 

Niet onvermeld kan blijven dat corona hierbij een grote rol speelde. Door de maatregelen vanuit 

Den Haag was het soms lastig te doen wat gewild werd. Toch heeft de ASD grote stappen gezet in 

de ontwikkeling van de werkwijze. 

 

Herman Tuning, voorzitter 
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Samenstelling 

 

Na een korte pauze is de Adviesraad Sociaal Domein inmiddels weer op volle sterkte. 

 

In het verslagjaar zijn door het gemeentebestuur de volgende leden benoemd: 

Per 23 maart 2021: 

Antoinette Versteeg  cluster Participatie 

Georgina van Buul  cluster Participatie 

Herman Tuning  voorzitter 

Marieke Koopman  cluster Wmo  

Ruvani Splinter   cluster Wmo 

Saskia Snijders Blok  cluster Wmo   

Wibaut Beekman  cluster Wmo 

 

Per 15 juni 2021: 

Frank de Jager   cluster Jeugd 

Jânsje Koen   cluster Jeugd 

 

Per 12 oktober 2021: 

Aly van Houten  cluster Jeugd 

 

In juni is afscheid genomen van Dirk v.d. Wedden die interim voorzitter was in de periode van 

september 2020 t/m mei 2021. 

In december is afscheid genomen van Dick van Rossen. Hij heeft zich 4 jaar ingezet voor de 

Adviesraad.  

Op 8 juni 2021 is, op eigen verzoek, afscheid genomen van Saskia Snijders Blok.  

 

De ASD bestond eind december uit de volgende leden: 

Herman Tuning  voorzitter 

Cees Kuiper   vice voorzitter (voorzitter cluster Participatie) 

Sarie van Andel  lid  

Kimberly de Jonge  lid (voorzitter cluster Jeugd) 

Tieme Smook   lid 

Koene Pit   lid 

Antoinette Versteeg  lid 

Georgina van Buul  lid 

Marieke Koopman  lid 

Ruvani Splinter   lid 

Wibaut Beekman  lid (voorzitter cluster Wmo) 

Frank de Jager   lid  

Jânsje Koen   lid 

Aly van Houten  lid 

 

De ASD wordt secretarieel, ambtelijk administratief ondersteund door Janneke Dam. 
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Scholing 

Op 12 mei vond een introductiecursus voor de (nieuwe) leden van ASD plaats. I.v.m. de 

coronamaatregelen werd deze digitaal georganiseerd.  

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

 

 De formele rol van de adviesraad Sociaal Domein 

 De rol van de gemeente  

 De drie wetten en nieuwe ontwikkelingen 

 

Studiedag ASD 16 september 2021 

Op donderdag 16 september vond de studiedag van de ASD plaats op Buitengoed Fredeshiem.  

 

De indeling van de dag was als volgt: 

- Welkom en toelichting programma 

- Kennismaking: neem een onderwerp/iets mee aan de hand waarvan je kunt vertellen wie je 

bent en/of wat belangrijk voor je is. En waar je drijfveer ligt ten aanzien van het sociaal 

beleid. 

- Lokale burgerparticipatie: rol adviesraad 

- Samenspel met de achterban 

- Samenspel binnen de adviesraad en vooruitblik 

Bij de punten samenspel is aangegeven wat goed gaat maar ook wat beter kan.  

Deze punten worden verder geconcretiseerd.  

Er is een mooie stap gezet in de samenwerking tussen de leden van de ASD.  
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Overzicht van de behandelde onderwerpen in 2021 

 

- Bezuinigingen 2021 e.v.  

- Armoedeval 

- Focusgroepen (nu klankbordgroepen) 

- Studiedag 2021 en de online basistraining 

- Protocol huisbezoeken 

- Inventarisatie prioritering binnen de clusters 

- Opzet PR- en communicatieplan 

- Actieplan Schuldhulpverlening 

- Scenario’s NoordWest Groep m.b.t. rol en positie NWG in uitvoering participatietaken 

- Huishoudelijk Reglement 

- Terugkoppeling gesprekken voorzitters en Henk Demkes en Eibe Karssenberg 

- Vacature(s) 

- Verslagen/informatie-uitwisseling clusters 

- Terugblik op de basistraining 

- Ongevraagd advies uitvoeringsmodel inkoopmodel RSJ 

- Effecten corona op de doelgroepen 

- Nieuwe wet inburgering 

- Informatie delen via SPIN 

- Beschermd wonen 

- Lokale inclusie 

- Cliëntervaringsonderzoek 

- Verplichte GGZ 

- Maatwerkbudget 

- Monitor Uitvoering Sociaal Domein 

- Frequentie vergaderingen en vergaderplanning 

- Kennismaking met Uitvoering Sociaal Domein 

- Huisvesting statushouders 

- Leeftijdsgrens pleegzorg 

- Aanwezigheid bij PM en gemeenteraadsvergaderingen 

- Kennismaking met nieuw college na de verkiezingen 

- Routing gevraagde en ongevraagde adviezen 

- Vrijwilligersvergoeding versus presentievergoeding 

- Ontspoorde mantelzorg 
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Uitgebrachte adviezen 

 

- 12 januari 2021:  eerste reactie op gestelde vragen opdracht Sociaal Domein (grip op 

financiën) 

- 10  maart 2021:  protocol huisbezoeken 

- 29 april 2021:  actieplan Schuldhulpverlening 

- 10 juni 2021:  ongevraagd advies op uitvoeringsplan doorontwikkeling  

inkoopmodel versie 210207 van Regionaal Serviceteam Jeugd 

IJsselland 

- 24 augustus 2021: rol en positie NWG in uitvoering participatietaken 

- 5 oktober 2021:  beschermd wonen 

- 5 oktober 2021:  Maatwerk Budget 

 

 

Overzicht kosten 

 

De opstelling voor het jaar 2021 is als volgt: 

 

Presentiegelden                             € 10.836,19 

Onkostenvergoeding                    €      427,30 

Vergadering / studiedag extern  €   2.504,28 

Overige kosten                               €      109,15 + 

Totaal uitgegeven                          € 13.876,92 

 

Budget 2021                                   €  15.000,00 

Binnen begroting gebleven         €    1.123,08 

 

 

Tenslotte 

 

Het contact met de ambtenaren van het gemeentehuis was in het begin wat moeizaam. Onduidelijk 

was of er regelmatig contact mogelijk was tussen beleidsambtenaren en leden van de ASD over 

allerlei ontwikkelingen. Inmiddels is er goed en regelmatig contact, zodat over en weer de lijnen 

kort zijn en er goed overleg is. 

Ook het overleg met de wethouder heeft zijn beslag gekregen. Regelmatig bezoekt de wethouder 

de vergadering van de ASD. 

Inmiddels is er een goed fundament gelegd waarop in vol vertrouwen de verdere ontwikkeling 

van de werkwijze van de ASD wordt vormgegeven. Hiermee kan steeds meer inzicht worden 

gekregen in de effecten van het beleid van de gemeente, of juist het ontbreken daarvan, voor de 

inwoners van de gemeente Steenwijkerland.  

 


