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Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 8 november 2022 

Aanwezig: Cees Kuiper  

  Antoinette Versteeg 

  Jânsje Koen 

  Wibaut Beekman 

  Koene Pit 

  Aly van Houten 

  Janneke Dam (secretaresse) 

  Georgina van Buul 

  Simone Woudberg 

Marieke Koopman 

  Josephine Schijve bij agendapunt 2 

  Gerda Schillemans 

  Dick de Vries 

  Gerard Schuttenbelt 

Afwezig:  Frank de Jager  

  Herman Tuning (voorzitter) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  

Er zijn 3 nieuwe aspirant leden aanwezig. Er volgt een korte kennismakingsronde.  

 

2. Programmabegroting Samen Redzaam 2023 - 2026 

Josephine Schijve is aangeschoven om een toelichting te geven op de programmabegroting 

2023 – 2026 onderdeel Samen Redzaam.  

Josephine vertelt hoe het bestuursprogramma Samen Redzaam tot stand is gekomen.  

Het hele programma is onder 6 paraplu’s ondergebracht: 

- Als rondkomen niet (meer) lukt 

- Passende ondersteuning op de juiste plek 

- Thuis in de wijk 

- Gezond leven makkelijker maken 

- Een goed begin 

- Vitaal ouder worden. 

Extra aandacht op: 

- mantelzorg/respijtzorg  

- beweging van nul  

- van beschermd wonen naar beschermd thuis 

- als rondkomen niet (meer) lukt.  

o Voorkomen van (ernstige) geldzorgen 

o Vergroten bereik minimabeleid voor andere uitkeringsgerechtigden zoals AOW-

ers en voor werkende armen 

o Toegankelijk maken van minimabeleid en schuldhulp.  

Geen extra stap op vitaal ouder worden. 
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De vraag vanuit de ASD wordt gesteld op welke onderwerpen de ASD kan helpen met 

adviezen. De speerpunten die in de brief zijn benoemd richting college komen eigenlijk wel 

terug in dit programma.  

Vanuit het inwonersperspectief aangeven wat belangrijk is in het beleid. Dit 

inwonersperspectief moet van de inwoners komen en dus vanuit de ASD. Samenwerking 

tussen beleid en ASD is erg belangrijk. Afwachten hoe dit allemaal verder vorm krijgt en 

uitrolt.  

 

3. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

Het verslag en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  

Op 10 januari stelt het Sociaal Domein zich voor in een werkvergadering van de 

gemeenteraad. De ASD krijgt dan ook even tijd om zich voor te stellen. Hoe dit precies 

gestalte krijgt is nog niet duidelijk. Dit volgt. Afgesproken wordt dat de plenaire vergadering 

op 10 januari blijft staan en dat dan een kleine delegatie zich voorstelt aan de gemeenteraad.  

Een aantal personen geeft zich op om voor te stellen tijdens de gemeenteraad, te weten 

Kimberly en Georgina. En Herman moet er sowieso bij zijn. Mocht je dit ook graag willen dan 

dit doorgeven aan de secretaresse (actie allen).  

 

De presentatie van inburgering is niet voorhanden.  

 

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

bijgevoegd)  

- Stand van zaken werkgroep armoede (mondelinge toelichting): 

Kimberly vertelt de stand van zaken. Er is tot een plan gekomen om het begrip armoede te 

bespreken met instanties wat er nu eigenlijk speelt binnen deze doelgroep. Wat kunnen 

wij adviseren op het beleid dat er nu is. Er zijn meerdere gesprekken geweest. Met 

buurtzorg is een lijntje gelegd. De eerste aanzet met SWdK heeft plaatsgevonden. De 

koffiemomenten in Steenwijkerland zijn heel laagdrempelig. 10 november is de dag van 

de mantelzorg. Hier gaat Marieke in elk geval naartoe. Marieke is al naar een aantal 

koffiemomenten geweest. Ze geeft aan dat je daar heel veel informatie krijgt. Marieke 

maakt aantekeningen en noteert de namen. Wat belangrijk is, is welke klankbordgroepen 

wij binnenkort willen starten? Hoe komt de informatie samen zodat er een advies kan 

worden geschreven? Inloopmomenten Steenwijkerland op de agenda als vast punt in de 

ASD (actie Janneke) Laat elkaar weten wie waar heengaat. Vooral belangrijk dat mensen 

weten dat de ASD bestaat. Signalen opvangen als je naar zo’n koffiemoment gaat. Dit is 

zeker de moeite waard. Marieke is soort van trekker van dit project.  

- Stand van zaken werkgroep aanbesteding Sociaal Werk:  

Er is een gesprek geweest met de gemeente over aanbesteding SWdK. De 

beleidsambtenaren hebben iets verteld over de achtergrond. Doelstelling moet duidelijk 

worden. Succesfactoren aanscherpen. Speerpunten meer zichtbaar hebben. Veel verloop in 

personeel bij SWdK. Als kritiek punt aangegeven dat SWdK niet altijd zichtbaar is en niet  

altijd gemakkelijk benaderbaar.  

Colinde en Josephine hebben ook nog gesprekken met andere partijen. Definitieve vorm 

komt nog. Dit is adviesplichtig. Jaarverslag SWdK stuurt de secretaresse naar iedereen toe 

via de mail (actie secretaresse). 
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6. Actualiteiten/voortgang (ter informatie) 

- Matrix met klankbordgroepen, uitnodigingen, beleid, adviezen 

- Bezoek NWG; nieuwe datum prikken (verzoek bij NWG gedaan voor eind van de middag): 

wordt vervolgd 

- Terugblik studiedag 31 oktober 2022 en hoe nu verder: d.m.v. een rondje een terugblik. Hierin 

werden de volgende punten aangegeven: 

o Geen agenda, geen programma, geen sturing; erg jammer 

o Gezellig, voor de teambuilding was het goed 

o Meer inhoud de volgende keer 

o Niks nieuws gehoord 

o Leuke locatie met een heerlijk diner 

o Dagvoorzitter was Herman, procesbegeleider een externe. Dit was niet duidelijk.  

o Dag heeft niet veel voortgebracht.  

o Hechtere groep was een doel, dat is gelukt.  

o Rijtje van thema’s hiervoor draagvlak te krijgen wat wij nodig hebben. En hoe gaan 

wij deze thema’s praktisch aanpakken. Wat zijn de sterkte punten van iedereen. Moet 

wel een vervolg op komen. Wat gaan we nu doen. Deze stap is er niet. Dit wordt 

gemist.  

o Wat halen we op en hoe gaan we dit bundelen of wij wel of niet gaan adviseren. Daar 

echt mee bezig. Enige onderwerp voor de volgende vergadering hoe wij dit gaan 

doen op de agenda.  

o Verslag met aanbevelingen moet nog ontvangen worden van de procesbegeleider. 

Wordt vervolgd! 

-  Jaarverslag ombudsvrouw: de ombudsvrouw wordt uitgenodigd in de clustervergaderingen. 

Dit jaarverslag is ter kennisgeving. Heel positief ontvangen. Door de clusters vindt 

terugkoppeling van het gesprek met de ombudsvrouw plaats in de plenaire vergadering van 

de ASD.  

- Voortgang vacatures: wie wil naar de SLOS op zaterdagochtend (Antoinette is al een keer 

geweest) en plaatsen advertentie: Kimberly wil regelmatig SLOS gebruiken om de ASD te 

promoten. Als er iets speelt (bijv. koffiemomenten) dan kun je dit melden via de SLOS. 

Marieke  en Jânsje geven aan dit wel een keer te willen doen. Niet te vaak 2 of 3 x per jaar als 

ASD in de SLOS aanschuiven. Secretaresse vraagt Kimberly of de uitzending waarin 

Antoinette aanwezig is terug te horen is (actie secretaresse).   

- Handreiking Raalte doornemen: heel mooi stuk. Dit kan/moet vertaald worden naar 

Steenwijkerland. Heel duidelijk. Mooie basis. Dit blijft een achtergrond document. 

Nieuwkomers ontvangen dit net zoals het communicatieplan en het huishoudelijk reglement.  

- Koffiemomenten in wijken: wie gaat wanneer (zie bijlage): is besproken.  

- Stand van zaken energietoeslag: eind van het jaar wordt nog weer een stand van zaken 

ontvangen vanuit de gemeente. Communicatie hierover niet helemaal goed vanuit de 

gemeente. Toegankelijkheid is onvoldoende, vooral voor oudere mensen.  

- Nieuwe vergaderdata op de dinsdagavond: vanaf nu wordt op dinsdagavond vergaderd van 

19.15 – 20.45 uur.  

- Concept nieuwsbrief: deze heeft Antoinette opgesteld en doorgestuurd naar Kimberly. De 

eerste nieuwsbrief wordt voorgelegd door Kimberly. Zij neemt dit over van Antoinette i.v.m. 

diens vertrek.  
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7. 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 

 

8. Wat verder tafel komt/rondvraag 

In de Steenwijker Huis-aan-huis was een bulletin zorg en ondersteuning opgenomen. Het zou 

mooi zijn als hier de volgende keer ook een advertentie van de ASD in staat. De secretaresse 

vraagt na bij de afdeling communicatie (actie secretaresse).  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank.  

 Er wordt afscheid genomen van Antoinette Versteeg.  

 


