
Overleg Adviesraad Sociaal Domein 8k met Wethouder Jonker  
 
Aanwezig namens de Adviesraad: Dhr. H Steenstra, dhr, G. Lenstra en mw . C.Kool 
Aanwezig namens de gemeente: Wethouder Jonker, T. van der Ploeg 
 

1. Opening 
De wethouder heet de adviesraad (AR) welkom en geeft aan dat zij het fijn vindt om op deze manier 
elkaar te spreken. Een volgende keer zou zij graag de visie sociale basis met de Adviesraad willen 
bespreken. 
 

2. Kadernota- begroting 
 De AR geeft aan dat ze hier te weinig aandacht voor hebben gehad. Maar geven aan dat het 
wegstrepen van onderwerpen op de kadernota consequenties heeft. 
Vorig jaar is de AR bevraagd op de ombuigingen, maar wat is hiermee gebeurd? De AR vraagt om 
openbaarheid. 
De Wethouder geeft aan dat de raadsvergaderingen openbaar zijn, maar doordat er geen publiek 
aanwezig mag zijn, is er alleen sprake van zenden. 
De AR vraagt zich af of er niet teveel wordt gevraagd van de Mienskip. “Het moet worden versterkt, 
maar overvragen we niet?” 
De Wethouder geeft aan dat onder druk van financiën er veel naar de gemeenschap wordt gelegd, 
maar we moeten inderdaad blijven waken dat het haalbaar is. Waar het nodig is moet je er zijn. 
 

3. Samenwerking Adviesraad met beleidsmedewerkers 
De AR geeft nogmaals aan dat ze aan de voorkant betrokken willen worden, bij de brainstormfase.  
Verder geeft de AR aan dat ze zich zorgen maakt over het hoge verloop. Dit beaamt de wethouder. 
Ook het college maakt zich hier zorgen over. 
 

4. Website van de gemeente 
De AR geeft aan dat de website van de gemeente niet gebruiksvriendelijk is. Ook de 
beleidsambtenaren geven dit zelf aan. De wethouder kan dit ook beamen. Het is lastig om 
bijvoorbeeld een raadsvergadering online bij te wonen, omdat het niet gemakkelijk is om dit op de 
website van de gemeente te vinden. 
De AR wil graag een klankbordfunctie bij de inrichting van de website.  
Tjitske Tania, adviseur dienstverlening wordt een keer uitgenodigd bij de vergadering van de AR om 
hierover te komen praten. 
 

5. Onafhankelijke clientondersteuning (oco) 
De AR is in gesprek geweest met de Wmo-adviesraad TD. Beide adviesraden maken zich zorgen dat 
er geen oco beschikbaar is. Via iederin is er een project over oco waaraan ze willen deelnemen. 
De beleidsambtenaar geeft aan, dat college Evelien Jager het beleid oco aan het schrijven is, dat er in 
afstemming met de afdeling Inkoop een programma van eisen wordt opgesteld, dat het 
meegenomen wordt in een klankbordsessie en dat het de bedoeling is om dit per 1-1-2022 bij 4 
partijen in te kopen voor 2 jaar. 
 

6. Gebiedsteam 
De wethouder geeft aan dat er naast de bezuinigingen toch ook weer geïnvesteerd wordt in de 
gebiedsteams(gt’s) en dan ook op de aansturing.  
De T-shape gedachte wordt deels weer losgelaten. 



De AR maakt zich zorgen dat er veel op het bordje van de gt’s neergelegd wordt, dat er een hoog 
verloop is. 
De AR geeft tevens aan dat samenwerking onderwijs en gt’s een goede ontwikkeling is. 
 

7. Samenwerking Adviesraad 8k en Wmo-adviesraad TD 
Uit de gesprekken met de Wmo-adviesraad TD blijkt dat samengaan geen optie is. Dit ligt 
voornamelijk in de vergoeding die leden van de cliëntenraad TD ontvangen, waardoor er in TD twee 
adviesraden blijven bestaan. 
Er is afgesproken met de WMO-adviesraad dat er 1x per 3 maanden contact is en dat adviezen met 
elkaar gedeeld worden. 
 

8. Installatie nieuwe leden AR 
Ambtelijk wordt een bijeenkomst voorbereid met een klein programma om er een feestelijke 
gebeurtenis van te maken met een inhoud. 


