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ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

 

Verslag Adviesraad Sociaal Domein maandag 7 maart 2022 

Aanwezig: Herman Tuning (voorzitter) 

Cees Kuiper  

  Marieke Koopman 

  Antoinette Versteeg 

  Koene Pit 

  Jânsje Koen 

  Sarie van Andel 

  Aly van Houten  

  Kimberly de Jonge 

  Tieme Smook 

Janneke Dam (secretaresse) 

  Een aantal belangstellenden i.v.m. de openstaande vacature: 

  J. Rabbers, Francis Smit, Helga Schmitz, Thera Smitt 

Afwezig: Georgina van Buul 

  Ruvani Splinter  

  Frank de Jager 

Jan Roelof de Boer 

  Wibaut Beekman 

   

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet een ieder van harte welkom. I.v.m. het viertal belangstellenden (om 12.00 uur komt 

hier nog iemand bij voor info) stelt een ieder zich kort voor.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

Het verslag en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

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

bijgevoegd)  

- inhoudelijke prioriteiten/thema’s 

- wat is er nodig om te werken aan deze thema’s. 

Cluster Participatie: evaluatie afgelopen jaar en wat zijn de onderwerpen die dit jaar op hun pad 

komen. Wat zijn de verwachtingen van het nieuwe college en gemeenteraad en wat zijn de 

verwachtingen van de ASD. Matcht dit met elkaar?  

Conclusie: proberen een stap te maken van proces naar inhoud (product). Daar meer de focus op.  

Cluster Jeugd: heeft het ook op deze manier besproken. Inhoudelijk ook dieper op ingegaan. Veel 

stukken waarin thema’s werden genoemd aangestipt. Waar wil dit cluster de focus op leggen. Wat 

hebben ze al gedaan en wat nu doen in 2022. Er is echt gesproken over inhoudelijke thema’s. Preventie 

is heel belangrijk. Tijdens de vorige vergadering is aan de wethouder gevraagd of suïcide en GGZ 

problematiek in beeld is. Daar maken zij zich echt zorgen over. En ook armoede is benoemd. Dit wil 

het cluster Jeugd graag oppakken met cluster Participatie. Gemeente doet nu ook aan 

vroegsignalering. Hoe gaat het op scholen (mishandeling bij kinderen bijv.). Project Samen voor Ryan: 
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wat gebeurt daar, hoe ziet dat eruit. Samen voor Ryan ingebed krijgen binnen andere organisaties. Er 

is veel versnipperde hulp, waar haal je wat. En ze zouden graag een gesprek aangaan met SWdK 

inzake jongeren en verbinding leggen met scholen over primair onderwijs. Vooral ook met de huidige 

problematiek rondom vluchtelingen uit de Oekraïne. Dit is ook clusteroverstijgend. Hoe gaat het met 

jonge kinderen op scholen? Daar is project Samen met Ryan ook mee bezig om die kinderen te 

ondersteunen geeft Antoinette aan. Cluster Jeugd wil het gesprek aangaan hierover. Tieme verzoekt 

hen ook vooral naar de leeftijd van 18 - 23 jaar te kijken. Volgens de gemeente is er wel maatwerk voor 

de leeftijdsgroep 18-23 jaar. Weten de mensen de juiste weg te vinden, weten ze de juiste routes.  

Cees zegt: inburgering is een heel belangrijk thema. En cluster Participatie heeft geconstateerd, los van 

de adviezen, meer input te willen leveren aan de hand van wat de inwoners aangeven. Vanuit de 

kennis en ervaring wel dingen inbrengen, maar fundering in de doelgroep concretiseren. En meer 

kijken naar wat integraal aan de orde kan komen. Goed kijken of iets niet met een ander cluster aan de 

orde moet komen. Los van clusters een clubje opzetten om dit te gaan uitwerken bijv. armoedebeleid.  

Gebruik maken van het kennisaanbod dat wij ontvangen van Zorgbelang en de Koepel bijv.   

Cluster Wmo: bezig geweest met ontspoorde mantelzorg. Hierover ook contact gehad met SWdK. Zij 

blijven dit volgen.  

Advies geschreven over beschermd wonen. Dit onderwerp blijft het cluster ook volgen. Contact 

zoeken met de beleidsambtenaren om een structureel contact op te bouwen. Waar heeft de gemeente 

behoefte aan. Vooral brainstormend bezig geweest de afgelopen periode. Nu actief de markt op. Veld 

verkennen. Mensen opzoeken. Hiervoor bijv. een bezoek gebracht aan de bibliotheek.  

In het VN gedrag is aandacht gevraagd voor doven en slechthorenden. En zo heb je ook een aantal 

slechtzienden. Hoe toegankelijk is het gemeentehuis bijvoorbeeld voor deze groep mensen. Dit moet 

nog worden afgestemd in het cluster.  

Hoe werkt cliëntondersteuning? 

Bij mantelzorg ook cluster Jeugd aanhaken.  

Vraag Herman: onderlinge uitwisseling goed op tafel krijgen. Hoe gaan wij nou de juiste structuur 

krijgen om de inhoudelijke terugkoppeling goed gestalte geven. Denk er eens over na en bespreek dit 

in de clustervergadering hoe je de terugkoppeling handen en voeten gaat geven. Misschien is deze 

uitwisseling voldoende maar misschien ben je straks meer nodig.  

 

In deze vergadering meer inhoudelijke onderwerpen. Uitwisseling niet alleen via verslagen. 

Mondelinge uitwisseling is heel zinvol. Regenbooggemeente en inburgering nieuwe stijl laten 

terugkomen in deze vergadering. Onderling contact is belangrijk ook buiten de vergadering voor de 

samenwerking.  

Werken met casussen? Voor de ASD gaat het om een doelgroep. Een casus is wat te specifiek.  

Advisering niet op individu. ASD adviseert het college vanuit de doelgroepen en de burgers.  

 

5. Jaarverslag (ter vaststelling) 

Het is een kort en bondig verslag.  Er zijn een aantal wijzigingen. Deze voert de secretaresse door. 

Hiermee wordt het jaarverslag vastgesteld. De secretaresse zorgt ervoor dat deze naar het college 

wordt verstuurd en op de website vermeld wordt (actie secretaresse).  

 

6. Actualiteiten/voortgang (ter informatie) 

Kimberly en Antoinette zijn bezig met de klankbordgroepen.  

3  punten vanuit het communicatieplan voor dit jaar: nieuwsbrief opzetten, flyers en visitekaartjes 

regelen, nieuwe gemeenteraad/college informeren over werkzaamheden ASD.  

Er zijn een aantal (4) klankbordgroepen die op stapel zijn. Antoinette licht dit toe.  

Ouderen in cluster Participatie besproken. Vergrijzing heeft ook invloed op bijv. Jeugd. De ASD gaat 

nadenken over veroudering en vergrijzing in de samenleving. Dit onderwerp een keer op de agenda 

zetten om te bespreken in een plenaire vergadering (actie secretaresse). Vraag is of de gemeenteraad 

dit meeneemt als speerpunt.   
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Komende woensdag heeft het werkgroepje communicatie een afspraak met Therese Jonkman over een 

mooi logo voor de ASD.  

Herman en Wibaut praten vrijdag 18 maart bij met Anjo Geluk.  

 

7. Ingekomen en uitgaande stukken 

Ingekomen stukken   

Werkdocument communicatie  Ter 

kennisname 

Oplegnotitie tussenevaluatie samenwerkingsagenda en uitvoeringsagenda 2022 def. 

Tussenevaluatie inhoudelijke onderwerpen werkagenda 2021 – 2023 stand van zaken def. 

uitvoeringsagenda 

 

Agenda voorzittersoverleg donderdag 24 maart 2022  

Beleidsagenda  

Informatiebrief cliëntenraad inkoop doorontwikkeling inkoopmodel 2022 

Inspiratiebijeenkomsten Cliënten Platform Jeugd 2022 

Verslag CPJ 090222 

 

Nieuwsbrief “Beter Oud””  

Factsheet meldingen en verkennend onderzoek WvGGZ 2021  

Uitnodiging Informatie- en diagloogavond Participatieraad  

Raad van Ouderen  

Jaarplan 2022 JZ Platform def.   

Lokale gevolgen van de toeslagenaffiare  

Nieuws van de Koepel  

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel van 4 en 23 februari 2022  

Uitnodiging voor de extra online sessie voor regionale samenwerking  

Verslag voorzittersoverleg 20 december 2021  

Op verzoek kunnen de stukken worden geprint en toegestuurd. Alle stukken staan op de interne 

berichtensite van de ASD.  

 

9 april is er een “blijf mobiel beurs” in de Meenthe tussen 11.00 en 16.00 uur. Mocht je interesse 

hebben dan kun je daar een kijkje nemen.  

 

Er komen regelmatig uitnodigingen over deskundigheid en nazorg. Deze voorstellen worden 

gebundeld en besproken in de clusters.   

Mocht je ergens gebruik van willen maken dan kan dat.  

 

8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

De heer Rabbers merkt op dat je het blad Sprank hier zou kunnen laten circuleren.  

Cluster Jeugd wil graag op de hoogte gehouden worden van de vacature beleidsmedewerker Jeugd 

(actie secretaresse).  

   

9. Sluiting 

Herman sluit de vergadering met een woord van dank.  

 

10. Afscheid Sarie van Andel en Tieme Smook 

Onder het genot van een kopje koffie met een gebakje wordt afscheid genomen van Sarie en Tieme. Zij 

worden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor de Adviesraad Sociaal Domein.  

 

- Volgende vergadering: maandag 4 april 2022 

o 09.00 – 10.15 uur clusters  

o 10.30 – 12.00 uur plenair  


