
 

 

 
Verslag Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland 

Dinsdag 13 december 2022 19.15 – 20.45 uur 

Gemeentehuis A2.01  

 

Aanwezig: Cees Kuiper (wnd. Voorzitter) 

  Jânsje Koen 

  Aly van Houten 

  Georgina van Buul 

  Simone Woudberg 

Marieke Koopman 

  Frieda de Velde 

  Dick de Vries 

  Lambert Smit 

  Leonie Smit 

  Kimberly de Jonge 

Afwezig:  Frank de Jager  

  Koene Pit 

  Janneke Dam (secretaresse) 

  Gerard Schuttenbelt 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Verslag en actielijst van de vorige vergadering (ter vaststelling) 

Pagina 3: vergaderdata van 19.15 tot 21.00 uur 

Nieuwsbrief: Komt weer wanneer we voltallig zijn. Pakken we daarna weer op!  

Actielijst: Presentievergoeding: Wanneer Simone blijft wil zij het gesprek wel aangaan.  

Het verslag en de actielijst zijn vastgesteld.  

 

4. Onderlinge (mondelinge) informatie-uitwisseling clusters (verslagen zijn bijgevoegd) 

• Stand van zaken werkgroep armoede (mondelinge toelichting) 

Namen contactpersonen van de organisaties. Hoe staat het daarmee? 

Cluster participatie: kan er nog iemand aansluiten.  

• Stand van zaken advies aanbesteding Sociaal Werk; afronding (bijlage).  

Voor de volgende keer duidelijk in de agenda benoemen waar het over gaat (actie 

DB).  

Het doel zou concreter benoemd kunnen worden. De verantwoording voor de 

financiën mist. Kwaliteitsborging van de financiën.  

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Deze zit nu in het werk van Sociaal Werk de 

Kop. Als adviesraad raden wij af dit binnen het sociaal werk te beleggen. Dit om de 

onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Wij adviseren de cliëntondersteuning uit de 

aanbesteding te laten. Dit zou je bij Stichting Mee, Zorgbelang etc. kunnen beleggen.  

Nadenken over de onafhankelijkheid van de cliëntondersteuning.  

Maatschappelijk werker is een achterhaalde term. Dit zouden wij vervangen door 

sociaal werker.  

Vanuit burgerperspectief: ga uit van 1 loket, 1 gezin 1 plan. Integraal advies/werken. 1 

contactpersoon.  

Opmerkingen van Jânsje gaan in de bijlage. Advies: smart doelen, kwaliteitsborging 

meenemen en tijdspad.  

Opmerkingen kunnen tot 16 december naar Jânsje en Cees, die het gaan bundelen.  

 

 



 

• Beschermd wonen (Jânsje, Marieke, Frank) 

Brief van 3 november. Advies is besproken met een aantal adviesraden en de 

opmerkingen zijn gebundeld. Het Advies is gestuurd naar alle colleges.  

Terugkoppeling: veel van het advies is overgenomen. En nu hopen dat het gaat 

werken voor de mensen voor wie het bedoeld is.  

 

5. Actualiteiten/voortgang 

- Bezoek NWG; nieuwe datum prikken (zie bijlage) 

11 januari kunnen Marieke, Cees, (Dick) en Kimberly in gesprek gaan bij de NWG. Dit 

gesprek is onder voorbehoud om 15.00 uur gepland. Cees vraagt of Frank ook wil aansluiten. 

Excursie zou op een ander moment plaats kunnen vinden.  

- Concept vergaderplanning (zie bijlage) 

Soms kan 6 weken echt te lang zijn. Als je het elke maand doen heb je meer continuïteit. 

Het blijft 1x in de maand. Clusters gaan kijken hoe dit gepland gaat worden.  

10 januari nieuwe vergadering (Simone is dan afwezig). Vergaderplanning wordt aangepast 

op korte termijn.   

- Presentatie ASD in werkvergadering gemeenteraad 10 januari 2023 

Deze gaat niet door. We gaan kijken naar een ander moment om de gemeenteraad te 

informeren.  

- Voortgang Samen Redzaam, terugrapportage gesprek met wethouder Jongman en Esther 

Hengeveld (zie bijlage) 

Mooi verslag! Nadat cluster jeugd alle schoolbesturen heeft gesproken zal er weer een gesprek 

plaatsvinden.  

 

6. Inloopmomenten in de wijk + terugkoppeling (Marieke) (bijlage), verdere actieplanning 

Marieke: korte Presentatie ASD maken. Jânsje, Marieke en Kimberly maken een presentatie in 

samenwerking met Janneke.  

22 februari is er een inloop in het Torennest om 10.00 uur. Jânsje wil en kan mee. Misschien sluit 

Kimberly aan.  

 

7. Vacature voorzitter ASD/stand van zaken sollicitanten 

Voorzitter: 

- Sollicitatietraject (in- en/of extern) 

- Selectiecommissie voorzitter: Kimberly, Jânsje en Aly willen hierin deelnemen.  

Leden ASD: 

- Stand van zaken 

- Gerard en Dick worden voorgedragen. Frieda gaat zich oriënteren binnen de ASD. De andere 

sollicitanten gaan meedraaien binnen de ASD en de clusters. Er is enige twijfel bij 1 van de 

sollicitanten vanuit de ASD.  

 

8. Inzet openbaar vervoer binnen de gemeente (bijlage) en concept advies energiekosten (bijlage) 

(Koene) 

Energietoeslag: voor 2023 is nog niet vastgesteld. Vanuit Michiel zou er hier nog informatie over komen.  

Advies van Koene is nu prematuur. 

Onze vraag: hoe bereik je de mensen die het nodig hebben.  

Nu eerst een actuele update vanuit Michiel Veldman. Daarna eventueel een advies schrijven. 

Het was een hele fijne opzet!  

 

Openbaar vervoer: Dick gaat vanuit de NWG hiernaar kijken. Moeten we niet gaan kijken naar de dingen 

die er al zijn?   

 

9. Wat halen wij op als ASD, hoe gaan wij dit bundelen, wel of niet adviseren (bijlage verslag 

studiedag) 

Volgende vergadering uitgebreid aandacht aan schenken.  

 

 

 

 



 

10. Ingekomen en uitgaande stukken (ter informatie)  

 

Ingekomen stukken  

Artikel Trouw inzake senioren willen hun woning helemaal niet uit 

Verslag gesprek met College van Bestuur Stichting Catent 

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel eind november 

Nieuwsbrief Participatieraad Zwolle 

Beschermd Wonen 

Inspiratiebijeenkomst Jeugd terugblik 

VK-04-12 interview Aleida Stichting 

 

Uitgaande stukken 

 

 

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

Georgina neemt afscheid van de ASD. We gaan haar missen! 

 

Beleidsonderwerpen: actiepunt voor secretaresse om deze lijst op te vragen (actie secretaresse). 

 

12. Sluiting 

  

 


