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ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

 

 

Verslag Adviesraad Sociaal Domein maandag 9 mei 2022 

Aanwezig: Herman Tuning (voorzitter) 

Cees Kuiper  

  Marieke Koopman 

  Antoinette Versteeg 

  Jânsje Koen 

  Wibaut Beekman 

  Koene Pit 

  Aly van Houten 

  Berber de Haan 

  Janneke Dam (secretaresse) 

  Kirsten Brouwer (stagiair secretariaat) 

Afwezig: Frank de Jager 

Georgina van Buul 

  Kimberly de Jonge 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Stand van zaken sollicitatieronde: 1 persoon heeft zich teruggetrokken i.v.m. mantelzorgtaken.  

Een andere kandidaat heeft nu een korte vakantie. Zij zal gaan deelnemen aan cluster Wmo. Deze 

kandidaat kan niet op dinsdagavond vergaderen. Vergadertijd wordt nog bij een ander agendapunt 

besproken.  

Berber de Haan schuift een aantal keren aan bij deze vergadering en doet mee in het cluster 

Participatie. Na de vakantie zal dan geëvalueerd worden hoe het gaat en of ze lid wil worden van de 

ASD.  

Er volgt een voorstelrondje.  

 

Wibaut Beekman treedt tijdelijk terug als voorzitter van het cluster Wmo. Marieke Koopman neemt 

dit tijdelijk waar de komende maanden. Na de zomervakantie wordt dit opnieuw bekeken.  

Iedereen in eigen netwerk zoeken om mensen zitting te laten nemen in de ASD.  

Omdat de clusters onderbezet zijn is het wellicht goed na te denken over het eventueel samenvoegen 

van clusters. Je kunt ook werkgroepen (clusters) samenstellen aan de hand van thema’s. De voorzitter 

verzoekt de clusters hierover in hun clustervergadering van gedachten te wisselen (actie allen). Na de 

zomervakantie komt dit onderwerp terug.  

Dit punt wordt vast op de agenda vermeld (actie secretaresse).  

 

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.  

 

Nieuwsbrief: Antoinette heeft iedereen gevraagd een stukje aan te leveren om zichzelf voor te stellen 

in de nieuwsbrief. Ze heeft slechts 1 reactie mogen ontvangen. Afgesproken wordt dat Antoinette een 

format opstelt en de tekst van die ene persoon toevoegt als voorbeeld (actie Antoinette).  
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4. Onderlinge (mondelinge) informatie-uitwisseling clusters (verslagen zijn  

bijgevoegd)  

- inhoudelijke prioriteiten/thema’s 

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

- hoe komt het dat er zo weinig inhoudelijke punten zijn geagendeerd. 

Cluster Jeugd: 

- werkgroep armoede: Antoinette, Kimberly, Frank, Jansje voor Wmo. Kimberly is trekker.  

- advies Oekraïne vluchtelingen (zie bijlagen) 

- samen voor Ryan 

- Inburgering 

- Klankbordgroep binnen primair onderwijs SWdK 

Dit zijn onderwerpen waarover gesproken is in de laatste vergadering. Dit staat ook in het laatste 

verslag.  

Willie v.d. Spek wordt uitgenodigd over “Samen voor Ryan”  

2 leden van cluster Jeugd gaan binnenkort gesprekken voeren over kinderen basisonderwijs en SWdK.  

 

Advies vluchtelingen Oekraïne: 

De brief van Participatie Zwolle wordt niet overgenomen. Er zal een klankbordgroepje worden 

gevormd om informatie op te halen m.b.t. opvang vluchtelingen Oekraïne in de gemeente 

Steenwijkerland, zowel vanuit de gemeentelijke opvang als uit de particuliere opvang. Marieke en 

Kimberly pakken dit op. Antoinette geeft personen door die wel in zo’n klankbordgroepje willen 

deelnemen. Goede vragen formuleren en open vragen stellen.  

Dit moet voor 5 juni 2022 gereed zijn.  

Het onderwerp komt terug op de agenda van 13 juni 2022 (actie secretaresse). 

 

Cluster Participatie: 

- Brief nieuwe gemeenteraad om onszelf te presenteren. Zodra het college is vastgesteld.  

- Ad hoc klankbordgroep voor vluchtelingen Oekraïne. Gesprekken met vluchtelingen. 

Tot nu toe procesmatig bezig geweest, nu meer naar de inhoud. Hieraan wordt goed gewerkt.  

Wachten op beleidsvoornemens college.  

 

Elk cluster stelt een lijstje op met onderwerpen die besproken zijn. Dit als bijlage laten terugkeren elke 

vergadering van de ASD (actie clusters).   

Er zijn een aantal klankbordgroepen: 

NWG Cees en Georgina.  

Nieuwe inwoners: Antoinette en Tieme Smook.  

Statushouders: Koene en Cees. 

Koffiemoment bibliotheek: Antoinette en Georgina.  

 

Cluster Wmo: 

De agenda van het clusteroverleg Wmo wordt gedeeld met de beleidsambtenaren. Zij schuiven aan 

indien nodig.  

Wmo heeft verschillende thema’s waar ze mee bezig zijn:  

- Een (structureel) contact met de beleidsambtenaar opbouwen: welke relevante 

onderwerpen vragen onze aandacht, welke adviesaanvragen worden van ons verwacht? 

- Signalering van ontspoorde mantelzorg n.a.v. “de regiovisie Huiselijk geweld”; 

formuleren van een ongevraagd advies? 

- De aandacht voor doven- en slechthorenden en blinden- en slechtzienden binnen onze 

gemeente  (VN-verdrag vraagt hier ook aandacht voor) 



  Verslag Adviesraad Sociaal Domein 9 mei  2022 

     3 

  

- De kennismaking met groepen Wmo gebruikers ten behoeve waarvan wij gevraagd of 

ongevraagd adviseren 

- Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het regio-advies “aanbesteding en inkoop 

beschermd- en begeleid wonen”. 

 

Algemeen: 

- Stand van zaken klankbordgroepen;  

- Zijn er ideeën m.b.t. ongevraagde adviezen; Ja, ontspoorde mantelzorg.  

 

Actiepunten formuleren in de clusters zodat je er concreet iets mee doet. Deze kun je ook bespreken in 

deze vergadering.  

Over beschermd wonen is dinsdag gezamenlijk overleg.  

Advies om het beter te organiseren voor de inwoner. Contact met gemeente verloopt via KCC. Het 

zou fijn zijn als contact rechtstreeks met Uitvoering Sociaal Domein plaatsvindt.  

Dit onderwerp is clusteroverstijgend. Er wordt een ongevraagd advies opgesteld.  

 

En nog een ongevraagd advies: beter communiceren met nieuwe inwoners van de gemeente 

Steenwijkerland.  

 

De inhoud van dit agendapunt komt van de clusters.  

 

5. Actualiteiten/voortgang (ter informatie) 

- Presentievergoeding: de behoefte bestaat aan een vrijwilligersvergoeding. Voordat de 

voorzitter in gesprek gaat met de wethouder hierover ontvangt hij graag van de leden wat 

voor strategie kan worden gekozen. Willen wij een vrijwilligersvergoeding? En wat als dit 

niet lukt? Dit hoort de voorzitter graag de komende tijd schriftelijk terug (actie allen). Het 

gaat niet om het geld maar we willen het anders. Presentiegeld loskoppelen van de 

vergaderingen.  

Strategie van de voorzitter is: wachten op installatie nieuwe wethouder, met nieuwe 

teamleider bespreken.  

- Vergaderdag (van maandag naar dinsdagavond): ingaande na de zomervakantie.  

Afgesproken wordt de ene maand op maandagochtend van 10.30 – 12.00 uur te vergaderen 

en de andere maand op dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur in het gemeentehuis. 

Clustervergaderingen kunnen wel op een andere locatie worden georganiseerd.  

Na de zomervakantie wordt in september gestart op de 2de dinsdagavond met een 

vergadering en dan om en om. Janneke stelt een planning op (actie Janneke). In december 

is hiervan een evaluatie.  

- visitekaartjes en flyer ASD; drukproef ontvangen. Laatste wijzigingen aanbrengen. Dan 

wordt het voorgelegd aan de leden.  

 

Ingekomen en uitgaande stukken 

Ingekomen stukken  

Brief Platform Power (2) 

Uitnodiging werken vanuit de ambitie van de jeugdige en positieve gezondheid 

Landelijke conferentie “een nieuwe generatie ouderen langer thuis” 

Persbericht Transformatie-agenda OW2040 

Regiotafel Overijssel 23 mei 12.00 – 14.00 uur 

Inspiratiebijeenkomst vooraankondiging woensdag 22 juni Cliëntenplatform Jeugd regio IJsselland 

Nieuwsbrief De Koepel april 2022 

Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 5 april 2022 

Nieuwsbrief Participatieraad 

Ouder worden 2040 
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Samenwerken aan de transformatie-agenda voor de ouder worden samenleving (linkje) 

Pouwer jaarverslag 2021 

Van Schuld naar schone lei (linkje) 

Gratis webinar voor leden De Koepel: zorg voor elkaar in eigen buurt of dorp 

Uitnodiging gratis webinar voor leden De Koepel inzake opvang en integratie van vluchtelingen in uw 

gemeenschap 

Uitnodiging inspiratiesessie inzake Grenzen aan inzet vrijwilligers en mantelzorg 31 maart 

Vooraankondiging ontmoet en groet 

 

6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 

Bespreken in het DB ASD: 

- lid worden van de Koepel.  

- Met elkaar het seizoen afsluiten in juni met bijvoorbeeld een lunch.  

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank.  

 


