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1. Voorwoord 

 

Voor u ligt het derde jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de ge-

meente De Wolden.  

In dit jaarverslag over 2020 wil de ASD aan het College van B&W van de gemeente De 

Wolden verantwoording afleggen over haar activiteiten. Het jaarverslag is ook voor inwo-

ners van gemeente de Wolden en andere belangstellenden te lezen.  

Via een verzoek per e-mail kan een papieren versie worden toegezonden. 

(i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl) 

 

De ASD heeft als belangrijkste doelstellingen: 

•  Het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in gemeente De Wolden. 

•  Het bestuur van de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden   

                van het sociaal domein. Het uitgangspunt voor de ASD is hierbij dat er in De    

                Wolden zorg en ondersteuning wordt geboden waarbij er een optimale balans  

                tussen kosten, volume en kwaliteit, welke aansluit op de wensen van  

                de cliënt. 

 

De ASD bestond in 2020 uit 9 leden en werd ondersteund door een onafhankelijk voor-

zitter, beleidsadviseur sociaal domein gemeente De Wolden en een ambtelijk secretaris.  

 

Door de inzet van de leden van de ASD en de cliëntenraden Wmo, Jeugd en Participatie 

& WSW zijn er adviezen, gevraagd en ongevraagd, uitgebracht. Om de te behandelen 

onderwerpen af te kunnen stemmen op de beleidsagenda van het college van B&W en de 

cliëntenraden, werkt de ASD met een jaarplanning. 

 

Wij hopen dat het jaarverslag een beeld geeft over de inzet van de ASD en de 3 cliënten-

raden in 2020. 

 

Wim Kromdijk 

Onafhankelijk voorzitter 
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2. Overzicht activiteiten 2020. 

 

Het jaar 2020 werd voor het grootste gedeelte gekenmerkt door de Corona crisis. Hier-

door konden activiteiten, die wel gepland waren, helaas geen doorgang vinden. Ook 

werd het vergaderen, dat eerst nog fysiek was, in de loop van het jaar vervangen door 

MS Teams. Dit was niet voor iedereen ideaal. Een aantal leden van de cliëntraden, kon 

hierdoor moeilijk meedoen. Helaas zullen we hiervan in 2021 ook nog hinder ondervin-

den. 

 

De ASD, de Cliëntenraad Wmo en de Cliëntenraad Participatie/WSW kwamen elk 5 keer 

bij elkaar. De Cliëntenraad Jeugd vergaderde zes keer. 

 

Medio augustus is Ina ten Caat benoemd als ambtelijk secretaris. Zij volgde hiermee An-

nelies Giethoorn op. Bij haar indiensttreding is ook het nieuwe e-mailadres van de ASD 

en Cliëntenraden operationeel geworden: secr.asd.cr@dewolden.nl. 

  

 

2.1. Studiedag en werkbezoeken 

 

Doordat bijna heel 2020 in het teken stond van de eerdergenoemde Corona pandemie 

zijn er in het jaar 2020 geen werkbezoeken geweest; ook ging een studiedag die in de 

periode medio april zou worden gehouden, vanwege de maatregelen in verband met het 

Coronavirus, niet door.  

 

 

2.2  Overzicht van behandelde onderwerpen in de ASD. 

 

De ASD heeft, in samenwerking met de drie cliëntenraden de wijzigingen van het Huis-

houdelijk Regelement onder de aandacht van het College van B&W gebracht. De voorge-

stelde wijzigingen zijn hierna vastgesteld. Wil een cliëntenraad een advies uitbrengen, 

dan zal dit steeds via de agendacommissie van de ASD lopen. De Adviesraad bewaakt 

het traject.  

mailto:secr.asd.cr@dewolden.nl
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De ASD heeft in nauw overleg met de Cliëntenraden Wmo, Partcipatie/ WSW en Jeugd 

een open brief gestuurd met betrekking tot de zorgen, die er zijn over de bezuinigings-

voornemens van het College in het Sociaal Domein. Dit mede omdat er een traject voor 

de Herijking van het Sociaal Domein is ingezet. De raden ervaren zich door het College 

te beperkt geïnformeerd, om een verantwoord advies m.b.t. de voorgestelde bezuinigin-

gen uit te kunnen brengen. 

Voor de Herijking Sociaal Domein zijn digitale werksessies gehouden, waaraan de leden 

hebben deelgenomen. Dit traject loopt nog door in 2021. 

In meerdere bijeenkomsten van de ASD is gesproken over onafhankelijke  

Cliëntondersteuning (OCO). De ASD is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de 

stichting OCO. De rapportages van de Stichting zijn onderwerp van gesprek geweest in 

de ASD. 

 

Verder zijn aan de orde gekomen: 

- Beschermd Wonen 

- Eenzaamheid (hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen om het pro-

gramma “Eén tegen eenzaamheid” verder te realiseren.)  

- Door de Coronapandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen (Lockdown), 

komen er steeds meer burgers en bedrijven in de problemen. Gesproken is over 

de gevolgen hiervan voor deze personen en bedrijven. Meer personen in de Bij-

stand en ZZP-ers en bedrijven die gebruik maken van de Tozo-regelingen.  

- Inkoop WMO-huishoudelijke hulp. 

- Evaluatie huishoudelijk reglement. 

- Jaarrekening Sociaal Domein 2019 gemeente De Wolden. 

- Beschermd wonen decentralisatie 1-1-2022. 

- Herijking Sociaal Domein. 

- Verkrijgen van informatie m.b.t. de financiële overschotten en tekorten op het so-

ciaal domein van De Wolden. ( omvang financiële overschotten en tekorten op de 

WMO, Jeugdzorg en WSW/participatie vanaf start decentralisatie WMO en de hier-

aan door het College gegeven bestemmingen, waaronder overboekingen naar de 

algemene middelen van de gemeente en reserveringen voor het sociaal domein)  

- De ASD en cliëntraden vinden het belangrijk om een eigen website te krijgen. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

 

De ASD heeft kennisgemaakt met de nieuwe wethouder, Hilda Mulder en de eenheids-

manager Dienstverlening en Activering in de samenwerkingsorganisatie De Wolden en 

Hoogeveen Sociaal Domein, Marthijn van de Wetering.  

 

2.3  Overzicht van behandelde onderwerpen in de CR Participatie/WSW 

 

In de vergaderingen van de Cliëntenraad Participatie/WSW is uitvoerig gesproken over 

de positie van Statushouders. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet inburgering in 

werking. Hiervoor moet nog veel worden geregeld. Voor lag onder andere een concept-

beleidsplan, vanuit de Arbeidsmarkt Regio Drenthe (AMRD), waarin dieper ingegaan 

werd op de gevolgen van de invoering van deze wet, voor de gemeenten in Nederland en 

in ons geval voor de gemeente De Wolden. Er moeten bijvoorbeeld woningen beschik-

baar worden gesteld voor deze Statushouders, maar welke gevolgen heeft dat voor de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen voor de “eigen” burgers.  
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Ook de gevolgen van de Coronamaatregelen voor burger en bedrijfsleven werden be-

sproken en het beroep dat hierdoor zal worden gedaan op de Bijzondere Bijstand. 

De leden van deze cliëntenraad spraken ook over de thema’s die door de ASD zijn be-

handeld.  

Ook is uitvoerig stilgestaan bij het opzetten van Schuldhulpverlening voor bedrijven. 

Hiervoor wordt een apart bureau ingeschakeld met veel expertise op dit gebied.  

 

2.4  Overzicht van behandelde onderwerpen in de CR WMO 

 

De Stichting Gehandicaptenbeleid ging in het begin van 2020 op in de Cliëntenraad 

WMO. Een aantal CR-leden is actief betrokken bij het Steunpunt Mantelzorg, het WMO-

vervoer klantenpanel en het inclusiebeleid van de gemeente. 

Jan Jansen, lid van het eerste uur in de voormalige WMO-Raad en huidige Cliëntenraad 

WMO overleed in april. Dit wordt als een groot gemis ervaren. 

De onderwerpen uit de ASD die van belang waren voor deze CR zijn besproken en zo no-

dig van een standpunt voorzien: de Herijking Sociaal Domein, Huishoudelijk reglement, 

Beschermd Wonen en het thema Eenzaamheid 

De CR had een uitvoerig kennismakingsgesprek met de voorzitter van Stichting OCO en 

een cliëntondersteuner. Afgevaardigden van de CR waren aanwezig bij de officiële start 

van Stichting OCO in februari.  

De CR heeft de recente wetswijzigingen in de GGZ bestudeerd en onderzocht of er gevol-

gen zijn voor Wmo-cliënten. 

De uitkomsten van het CEO (cliëntervaringsonderzoek) voor Wmo-cliënten van 2018 zijn 

besproken.  

Er vond een interne evaluatie plaats gericht op de werkwijze van de CR. 

Enkele leden namen deel aan de online sessies over de herijking van het Sociaal Do-

mein. 
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2.5 Overzicht van behandelde onderwerpen in de CR Jeugd 

De CJR  heeft een werkwijze opgebouwd, die zich kenmerkt door een directe benadering 

van aangedragen onderwerpen.  Er wordt tijdens overleggen gesproken en geluisterd en 

getracht om via pragmatische dialoog oplossingen aan te reiken. Soms worden er ook 

initiatieven opgepikt en uitgewerkt. 

Er wordt gewerkt zonder ambtelijk secretaris en er worden dan ook geen notulen ge-

maakt. Een agenda en korte terugkoppelingen zijn afdoende. De gesprekken en activitei-

ten vinden plaats onder het motto “goede zorg en begeleiding voor de jeugd in de Wol-

den”. 

In 2020 is de CRJ een zestal keer voltallig bijeen geweest, uiteraard ingegeven door de 

Coronacrisis veelal digitaal. Alhoewel niet ideaal, begint deze vorm van vergaderen te 

wennen. Tussen vergaderingen was er ook ad-hoc contact onderling en met de onder-

steunend ambtenaar. 

Enkele onderwerpen die in de CRJ zijn besproken: 

-G-sport evenement 

-Stichting OCO 

-Herijking Sociaal Domein 

-Huishoudelijk reglement ASD/ Cliëntenraden 

-POH jeugd 

-Jongerenwerk 

Ook was er een ontmoeting met Wethouder Hilda Mulder en waren er gasten aanwezig 

vanuit verschillende disciplines. Ondanks de uitdagingen/beperkingen die de Coronacrisis 

voor de CRJ betekende, was 2020 een productief en positief jaar 

 

2.6. Vooruitblik 2021. 

 

 

De cliëntenraad WMO en de ASD zal zich in 2021 bezighouden met de inkoop huishoude-

lijke hulp.  

Ook komt de vervanging en de bereikbaarheid van het Multifunctioneel Centrum De 

Boerhoorn aan de orde. In een van de eerste bijeenkomsten zal een medewerker van de 

afdeling Vastgoed samen met de architect middels een presentatie de ASD informeren 

betreffende het voorlopig ontwerp en op welke wijze rekening is gehouden met de toe-

gankelijkheid van het gebouw. 

De Herijking van het Sociaal Domein en de zorgen die er zijn over de bezuinigingen en 

alles wat dat met zich meebrengt, zullen in de eerste maanden van 2021 zeker aan de 

orde komen, omdat daar al snel concrete invulling aan moet worden gegeven. 

De website zal verder worden uitgewerkt. Hopelijk zijn we in de loop van 2021 weer in 

de gelegenheid om elkaar persoonlijk te treffen. Op dat moment zal er worden ingezet 

op aanvulling/uitbreiding van het aantal leden, zodat de raden weer op volle sterkte kun-

nen werken. Ook zal dan de mogelijkheid voor de inwoners van De Wolden om overleg-

gen van de ASD bij te wonen weer worden opgepakt, middels uitnodiging en publicatie in 

de Wolder Courant. 
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3. Samenstelling ASD en Cliëntenraden.  

3.1. Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein 

 

Wim Kromdijk- onafhankelijk voorzitter 

Kees Werkhoven- ook voorzitter CR Participatie/WSW 

Femke de Slegte- ook voorzitter CR Wmo 

Jos Joosten- ook voorzitter CR Jeugd 

Jan Ruiter- vicevoorzitter 

Florence Gerritsen 

Silvia Johansson 

Willem Westerbeek 

Henk Wierbos 

Henk Wind- beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

 

3.2. Samenstelling Cliëntenraad WMO. 

 

Femke de Slegte- voorzitter 

Alien Zwiep 

Annie Brandsma 

Irma Bakker 

Els Bosch 

Marga Schonewille 

Martijn de Jonge 

Petra Kalsbeek 

Henk Wind- beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

3.3. Samenstelling Cliëntenraad Participatie/WSW 

 

Kees Werkhoven- voorzitter 

Henneke Beugelaar 

Mike Cremers 

Jannes Kremers 

Oga van Setten 

Evert Bennink 

Maarten Beenen 

Ook zijn er nog twee leden die vanwege privacy niet met name genoemd willen worden. 

Peter Jansen- beleidsmedewerker van de gemeente De Wolden 

 

3.4. Samenstelling Cliëntenraad Jeugd 

 

Jos Joosten- voorzitter 

Anja Brinkman 

Gea Lindenhols 

Vanny Hoogstra – de Man 

Yoni Bruins- beleidsmedewerker Jeugd gemeente De Wolden 

 

De Adviesraad Sociaal Domein en de cliëntenraden Participatie/WSW en WMO worden 

ondersteund door Ina ten Caat. 

De ASD is via de ambtelijk secretaris Ina ten Caat bereikbaar.  

Per mail: secr.asd.cr@dewolden.nl of i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl. 

Per telefoon via 06-26898580 of per post Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. 

mailto:secr.asd.cr@dewolden.nl
mailto:i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl

