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ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

 

Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 13 september 2022 

Aanwezig: Herman Tuning (voorzitter) 

Cees Kuiper  

  Antoinette Versteeg 

  Jânsje Koen 

  Wibaut Beekman 

  Koene Pit 

  Aly van Houten 

  Janneke Dam (secretaresse) 

  Frank de Jager 

  Georgina van Buul 

  Simone Woudberg 

Marieke Koopman 

  Wethouder Jongman bij agendapunt 2 

  Esther Hengeveld bij agendapunt 2 (email esther.hengeveld@steenwijkerland.nl) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

Esther Hengeveld, teamleider Samenleving en Ontwikkeling, stelt zich voor aan de 

Adviesraad Sociaal Domein en andersom.  

 

2. Wethouder Jongman schuift aan samen met Esther Hengeveld (teamleider Samenleving en 

Ontwikkeling) 

• College-akkoord 

o Speerpunten brief ASD 16 juni 2022 (zie bijlage) 

o Inhoud Samen Redzaam 

• Concept begroting 

• Welke adviesaanvragen kan de ASD verwachten.  

Wethouder Jongman beschrijft het proces vanuit het college-akkoord. De ruimte die geclaimd 

is, is groter dan in de begroting is opgenomen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.  

Voor Sociaal Domein is financiële bestaanszekerheid nu het belangrijkste. Dit is de 

belangrijkste claim. Andere punten zijn vitaliteit (bijv. ouderen en zorg), wijkgericht werken, 

beweging maken naar 0 bij jeugd (zo min mogelijk kinderen uit huis). Mantelzorg en dementie 

staan ook zeker in het programma, maar ook opvang vluchtelingen Oekraïne en 

crisisnoodopvang asielzoekers. Beschermd wonen is ook een forse opdracht.  

Een aantal punten vanuit leden van de ASD worden beantwoord door wethouder Jongman, 

zoals o.a. omvallen wijkzorg, vitaal ouder worden, waar worden de cijfers vandaan gehaald, 

samenwerken met woningbouwcorporaties voor energie. 

De ASD wordt graag aan de voorkant betrokken en niet achteraf.  

Op clusterniveau met de beleidsmedewerkers kan de discussie gevoerd worden over het 

coalitie-akkoord. Daarin kan worden aangegeven door de clusters waarop de focus wat hen 

betreft moet komen te liggen. De beleidsmedewerker neemt dit dan mee.   
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Hoofdlijnen worden vastgesteld in de begroting. Alles wat erachter zit is het proces. Daar heeft 

de ASD een rol. Als er vragen zijn, zoals bijv. m.b.t. Samen voor Ryan, dan graag deze stellen 

aan Esther Hengeveld. Esther is de extra verbindingsschakel tussen ASD en college.  

Op het moment dat wethouder Jongman de concept begroting heeft dan wordt deze 

toegestuurd naar de ASD. Janneke zorgt voor een gedrukt exemplaar voor de leden ASD (actie 

Janneke).  

Samen Redzaam: wat kan de functie en taak van de ASD hierin zijn. Wat komt het eerste jaar 

op de ASD af. Wethouder Jongman en Esther Hengeveld kijken hier nog even samen naar 

(actie wethouder en Esther). 

Volgende keer meer tijd met elkaar plannen (minimaal een uur). Meer op inhoud met thema’s.  

 

3. Mededelingen 

- Voorzitterschap cluster Wmo (voorstel voorzitter): er is geen voorzitter meer voor 

cluster Wmo. Besloten word de clusters Jeugd en Wmo samen te voegen voor nu.. 

Voorzitter Kimberly.  

- Voorbereiding studiedag op maandag 31 oktober 2022 (groepje samenstellen). Doel: 

inhoudelijke agenda voor seizoen ‘22 en ‘23 en de werkwijze hierin verbeteren. Info 

halen via klankbordgroepen. Hoe gaan we dit verder handen en voeten geven? 

Voorbereidingsgroepje: Antoinette, Georgina, Herman en Janneke.  

- Vacatures ASD: er zijn een aantal vacatures. De voorzitter verzoekt een ieder hun 

netwerk aan te spreken (actie allen). Over welke acties nog meer uitgezet kunnen 

worden is binnenkort een gesprek met de voorzitters van de clusters.  

-  Kwaliteitsslag maken door informatie te gaan halen bij de inwoners.  

Komende 2 maanden beslissen wat onze speerpunten en acties zijn. Dit moet handen 

en voeten krijgen. Kan ook op de studiedag.  

-        Berber heeft besloten niet te gaan deelnemen aan de ASD 

-        Iemand naar de workshop “het werven van leden” (zie de uitnodiging van de Koepel)  

-      Iedereen kan een account aanmaken op de Koepel zodat je bepaalde trainingen etc.     

terug kunt kijken.  

-        Vergaderdagen/-tijden van zowel clusters als plenair bespreken tijdens de studiedag.  

 

4. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

Het verslag en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

N.a.v.: Helen Wiersema heeft een goede presentatie gegeven over wet inburgering.  

Vervanger van haar is nog niet bekend. Presentatie graag voor gehele ASD. Deze vraag bij 

Esther neerleggen (actie cluster Participatie).  

Wie, wanneer een presentatie Samen voor Ryan kan geven in de ASD mailt Kimberly naar  

Esther (actie Kimberly).  

Mail op 13 juni gestuurd door Koene aan beleidsmedewerker inzake energietoeslag. Hierop 

nog geen reactie ontvangen. Geeft hij door aan Esther (actie Koene). 

Stand van zaken schuldhulpverlening: wordt door cluster Participatie nagevraagd bij Esther 

(actie cluster Participatie).   
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6. Onderlinge (mondelinge) informatie-uitwisseling clusters (verslagen zijn  

bijgevoegd)  

 

- Stand van zaken ad hoc groep opvang vluchtelingen Oekraïners: ervaringen Oekraïners. 

Inmiddels wordt gehoord dat het goed geregeld is. Op de website van de gemeente staat 

alles goed vermeld met verschillende verwijzingen. Geen speerpunt. Deze werkgroep is 

hiermee opgeheven.  

- Opvang statushouders en asielzoekers: Koene heeft gemaild met vluchtelingenwerk over 

statushouders. Geen reactie. Gaat er achteraan (actie Koene).  

- Verslaving onder jongeren (Jeugd):  

- Armoedegroep (Kimberly plant een afspraak op 13 september met desbetreffende groep) 

- Regenboogbeleid (ongevraagd advies?): 

- Informatienota beschermd wonen: 

- 2 leden van cluster Jeugd hebben met de bestuurder van Op kop een gesprek gehad. Het 

verslag is bijgevoegd. Er zijn zorgen over relatie onderwijs en SWdK. Dit meenemen in de 

aanbestedingsgroep SWdK, maar hierop ook een ongevraagd advies schrijven voor eind 

november (actie cluster Jeugd).  

 

Vanuit cluster Participatie: koopkrachtverlies is immens. Er ontstaat waarschijnlijk een 

nieuwe armoedeval. Als ASD hierop heel alert zijn. Eventueel adviseren hierop. Dit hoort 

ook bij de werkgroep armoedebestrijding.  

Hoofdpunt voor het komende jaar.  

 

Wmo: 27 juni overleg gehad met beleidsambtenaar. Iedereen heeft het verslag ontvangen. 

Overleg ging met name over Veilig Thuis. Cluster Wmo heeft bij beleidsambtenaar 

aangegeven dat gemeente tijdens kantooruren ook moet verwijzen naar Veilig Thuis. De 

beleidsmedewerker heeft dit goed opgepakt en dit punt is aangepast op de website.  

Overdag en na kantoortijd wordt verwezen naar Veilig Thuis.  

 

Marieke heeft 3 sessies van de webinars “nationale ombudsvrouw wat de invloed is van de 

ASD op het gemeentelijk beleid” gevolgd. Ze deelt de punten die hieruit naar voren 

kwamen: 

o Persoonlijke band en vertrouwen 

o Positief contact hebben 

o Belangrijk punt de pers erbij betrekken. Bijv. omroep Steenwijkerland op 

zaterdagochtend.  

o Ingekomen stukken gemeenteraad staan op de website van de gemeente. 

Kennisnemen van wat er speelt 

o De rekenkamercommissie   

o Het maandverband beleid. Hoe maak je bekend als gemeente dat je dit wilt doen. 

o Energietoeslag wordt nog vaak niet aangevraagd. Heel actueel.  

 

7. Actualiteiten/voortgang (ter informatie) 

- Matrix met klankbordgroepen, uitnodigingen, beleid, adviezen; afspraken terugzien 

en wat voor acties hieruit komen. Aanvullingen graag naar secretaresse (actie allen).  

- Stand van zaken communicatie, klankbordgroepen; op studiedag bespreken. Flyers op 

allerlei plaatsen neerleggen.  

- Bespreken actieplannen ASD 2022/2023; met elkaar nadenken over plannen nieuwe 

jaar (seizoen). Waarop focussen als ASD. Op studiedag bespreken.  

- Invulling geven aan bijvoorbeeld koffiemomenten in de wijken (aansluiting houden 

met de achterban). Vooral belangrijk om aansluiting te houden met de achterban. Als 
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je tijd hebt leg je oor eens te luister. Terugkoppeling daarvan in de plenaire 

vergadering van de ASD.  

 

8. Ingekomen en uitgaande stukken 

 

Ingekomen stukken  

Agenda voorzittersoverleg 9 juni en verslag van 24 maart 2022 

Personeelstekort doet wijkverpleging wankelen; als wij omvallen, dondert de hele zorg in elkaar 

Coalitieakkoord 2022 – 2026 Duurzaam doorbouwen  

Energietoeslag 

Link essay meedoen aan de samenleving SCP 

Uitnodiging transformatietafel Cliëntenplatform Jeugd 22 juni 2022 

Verslag transformatietafel 12 april + aankondiging 23 juni afsluitend transformatiefestival 

Landelijke conferentie een nieuwe generatie langer thuis 

Nieuwsbrief Waardigheid en Trots 

Programma inspiratiebijeenkomst jongeren en verslaving 22 juni 2022 

Nieuwsbrief Jeugd Zorgbelang Overijssel 

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 10 mei 2022 

Presentatie BW informatieavond PR 

Seniorenjournaal 3 juni 2022 

Inkoop en aanbesteding bescherm wonen samenvatting van punten die genoemd zijn op 10 mei 2022 

Voeding – onderzoek WUR – ouderenjournaal 01/06 

 

9. Wat verder tafel komt/rondvraag 

- 28 september bezoek NWG. Secretaresse mailt iedereen over wel of niet meegaan.  

- Simone Woudberg wordt formeel gevraagd door de voorzitter of zij benoemd wil worden 

als lid van de ASD. Hierop antwoordt zij bevestigend. Haar voorkeur gaat uit naar cluster 

Participatie.  

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank.  

 


