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VAN DE VOORZITTER 

Net als in de voorgaande jaren leggen wij ook over het jaar 2022 in het jaarverslag van 

de Adviesraad Sociaal Domein (in het vervolg van dit jaarverslag aangeduid met ASD), 

verantwoording af aan het College van Burgemeester & Wethouders én aan de burgers 

van de gemeente De Wolden.  

De ASD heeft als belangrijkste doelstellingen: 

Het realiseren van de cliënt-/burgerparticipatie in de gemeente De Wolden en het be-

stuur van de gemeente adviseren op de verschillende beleidsgebieden van het sociaal 

domein.  

Het uitgangspunt voor de ASD is hierbij dat er in de gemeente De Wolden zorg en onder-

steuning wordt geboden waarbij er een optimale balans is tussen kosten, volume en 

kwaliteit, welke aansluit op de (zorg)behoefte van de cliënt. 

De ASD bestond in 2022 uit 7 leden en werd ondersteund door een onafhankelijk voor-

zitter, beleidsadviseurs sociaal domein van de gemeente De Wolden en een ambtelijk se-

cretaris.  

 

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

& WSW zijn er adviezen, gevraagd en ongevraagd, uitgebracht.  

 

Wij hopen dat dit jaarverslag een beeld geeft over de inzet van de ASD en de drie cliën-

tenraden in 2022. 

 

Wim Kromdijk 

Onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraden gemeente De Wolden 

 

 

INHOUDSOPGAVE         2 

 

Van de voorzitter         1                                          

         

Overzicht activiteiten 2022        3 

 

Studiedag, werkbezoeken en de Koepel      3 

 

Overzicht behandelde onderwerpen ASD      3/4 

 

Overzicht behandelde onderwerpen cliëntenraad Participatie & WSW           5 

 

Overzicht behandelde onderwerpen cliëntenraad WMO             5/6 

 

Overzicht behandelde onderwerpen cliëntenraad Jeugd              6/7 

 

Uitgebrachte adviezen        7 

 

Vooruitblik 2023         7 

 

Samenstelling ASD, CR WMO, CR Participatie & WSW en CR Jeugd  8 

     

Ondersteuning door ambtelijk secretaris en bereikbaarheid   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraden gemeente De Wolden 

2. OVERZICHT ACTIVITEITEN 2022 

 

Het jaar 2022 werd nog weer gedeeltelijk gekenmerkt door de Coronacrisis. Hierdoor 

konden bijvoorbeeld de studiedag en een hernieuwde kennismaking met elkaar, met een 

gezamenlijke maaltijd, niet doorgaan. Ook afscheid nemen van de personen die hun 

werkzaamheden hebben beëindigd, moest soms digitaal. We bleven vooral in de eerste 

helft van het jaar vergaderen met MS Teams. Het positieve aan Teams is wel dat er voor 

sommige leden kansen lagen; zij konden zich niet vrijmaken voor een fysieke vergade-

ring, maar wel digitaal aansluiten. Op die manier kon zelfs op vakantie vanuit het buiten-

land worden meegedaan. 

 

 

2.1. STUDIEDAG, WERKBEZOEKEN en DE KOEPEL 

 

Ook in 2022 is er geen studie dag geweest en zijn er geen werkbezoeken uitgevoerd. In 

het begin van het jaar was er behoefte aan hernieuwde kennismaking tussen de leden 

onderling. Er is wel al nagedacht over een programma voor een studiedag, maar het leek 

niet zinvol om daadwerkelijk een studiedag te houden, nu de raden niet volledig waren 

en er een evaluatie gepland was. Doordat er vertraging is opgetreden in deze evaluatie 

en de uitkomsten pas op 8 november plenair zijn besproken, was er in 2022 geen ruimte 

meer voor een studiedag. Het doel hiervan zou immers moeten zijn: elkaar leren kennen 

en ontdekken hoe een ASD effectief kan zijn. Dit houden we nog te goed voor een later 

moment. Vanwege bovengenoemde redenen zijn er ook geen werkbezoeken geweest.  

 

De ASD is aangesloten bij de (landelijke) Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Deze ver-

zorgt o.a. uitwisseling van informatie over hetgeen speelt (of kan gaan spelen) op het 

“brede” gebied van het Sociaal Domein. 

 

De ASD heeft het afgelopen jaar op de volgende wijzen gebruik gemaakt van de Koepel: 

• Eén lid heeft een landelijke studiedag bijgewoond. 

• Als er vanuit de Cliëntenraden behoefte is, wordt er aangehaakt bij Webinars. 

• Er is een aantal malen via telefoon én mail contact geweest tussen leden van de 

ASD en een bureaumedewerker van de Koepel. 

 

In december hebben twee leden van de ASD deelgenomen aan een provinciale bijeen-

komst door Zorgbelang Drenthe. Deze bijeenkomst werd gehouden in Grolloo, waarbij de 

onderlinge uitwisseling over de werkwijzen binnen de verschillende adviesorganen cen-

traal stond. 

 

2.2  OVERZICHT BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE ASD 

 

De ASD heeft in 2022 zes keer vergaderd. Helaas moesten sommige vergaderingen ook 

dit jaar nog weer gedeeltelijk digitaal worden gedaan. Ook is er samen met de Cliënten-

raden en de verantwoordelijke wethouders een vergadering belegd om de uitkomsten 

van de evaluatie te bespreken. 

 

Elke vergadering wordt ongeveer veertien dagen van tevoren voorbereid door de agen-

dacommissie. De agendacommissie bestaat uit de voorzitter van de ASD en de voorzit-

ters van de cliëntenraden en de gemeentelijke beleidsmedewerker sociaal domein.  
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De ambtelijk secretaris verstuurt daarna de agenda en de bijbehorende stukken naar de 

leden van de ASD. 

De ASD had in 2022 te maken met een teruglopend ledenaantal. Naast de voorzitters 

van ASD en Cliëntenraden waren er uiteindelijk nog maar 2 “echte” leden over. Dat is 

natuurlijk veel te weinig. De evaluatie, die helaas ook nog vertraging opliep, maakte dat 

er gewacht is met het werven van nieuwe leden. Dit geldt niet alleen voor de ASD, maar 

heeft ook bij de Cliëntenraden ervoor gezorgd dat het ledental niet werd aangevuld. De 

ASD heeft in 2022 echter niet stil gezeten.  

Bij de agenda en de stukken voor de vergaderingen van de ASD worden ook altijd de 

verslagen van de vergaderingen van de Cliëntenraden toegevoegd. Als er vragen zijn, 

dan worden die beantwoord door de voorzitters, die op die manier de verbinding vormen 

met de ASD. 

 

De volgende thema’s en onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de vergaderingen.  

• Reactie op advies Bijstand en statushouders 

• Nota Jeugdhulp 

• Evaluatie door CMO STAMM 

• Hoe kunnen we betere adviezen geven? 

• Toekomstvisie 2022-2040. De visie van de gemeente De Wolden op het gebied 

van positieve gezondheid, energie en klimaat, milieu en circulariteit, economie en 

landbouw, wonen en leven en toerisme en recreatie. 

• Hoe maken we onze website, www.adviesraaddewolden.nl beter? 

• Uitvoeringsplan inburgering nieuwkomers 

• Tegemoetkoming in energielasten voor inwoners van De Wolden (Bekostiging 

door Rijksoverheid, uitvoering door de gemeente). 

• Monitor sociaal domein 

• Herstelgerichte Hulp 

 

Een tweetal onderwerpen uitgelicht:  

 

De door het college ingestelde evaluatie, waarin zij antwoord hoopt te krijgen op de vol-

gende vraag: “Wat zijn de ervaringen met de huidige werkwijze, structuur en samenstel-

ling van de raden, zijn die voldoende toegesneden op de verbreding van het aandachts-

veld van de raden en zijn er aandachtspunten voor de toekomst”, heeft een groot ge-

deelte van 2022 bepaald. In elke vergadering kwam dit onderwerp aan de orde. Begin 

september waren de uitkomsten beschikbaar in een rapportage, die in een plenaire bij-

eenkomst door de opsteller ervan werd toegelicht. 

In een vervolgvergadering werden de uitkomsten met elkaar besproken. Wat de nieuwe 

vorm van de ASD gaat worden is op het moment dat dit jaarverslag wordt geschreven, 

nog niet bekend. 

 

De ASD maakt nog steeds te weinig gebruik van de website. Zij heeft door deze website 

de mogelijkheid zich meer te profileren, maar moet nog ontdekken hoe dit het beste 

kan. Zij hoopt in 2023 meer informatie op de website te vermelden.  

                                       www.adviesraaddewolden.nl 

 

Op de website van de gemeente De Wolden wordt ook verwezen naar deze website. 

 

http://www.adviesraaddewolden.nl/
http://www.adviesraaddewolden.nl/
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2.3  OVERZICHT BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE CR PARTICIPATIE & WSW 

 

Deze cliëntenraad vergaderde tien keer in 2022. De leden van deze cliëntenraad spraken 

ook over de thema’s die door de ASD zijn behandeld. (Zie hiervoor 2.2: Overzicht van 

behandelde onderwerpen in de ASD). 

Verdere onderwerpen: 

• Bezuinigingen participatie en bijzondere bijstand 

• Ontzorgen statushouders 2022 met toelichting door beleidsmedewerker 

• Energietoeslag 

• Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

• Evaluatie Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraden  

• Persoonlijke Internet Pagina 

• Overlijden Oga van Setten op 16 juli 

• Kennismaken met wethouder Mark Turksma 

• Stark; problemen rond prijsafspraken 

• Cliëntenonderzoek 2022 

• Peildatum aanvraag individuele inkomenstoeslag 

• Beleidsnota schuldhulpverlening 

• Beleidsnota participatie 

• Bijverdienen in de Bijstand 

• Actieplan participatie 

• Signaleren betalingsachterstanden 

 

Een aantal onderwerpen uitgelicht: 

Het onderwerp ontzorgen statushouders gaat iedereen aan het hart. Twee leden van 

deze CR hebben zich hierin gespecialiseerd. Oga van Setten, die helaas na een periode 

van afnemende gezondheid op 16 juli is overleden, is jarenlang als vrijwilliger werkzaam 

geweest als begeleider van statushouders. 

Er leven veel vragen, waarop de antwoorden niet altijd duidelijk zijn. Hoe zit het bijvoor-

beeld met de vrijwilligers: Zijn er voldoende, worden ze juist geschoold, hoe staat het 

met het “draaiboek”, hoeveel statushouders zijn er eigenlijk in De Wolden? Deze en nog 

veel meer vragen zijn uitgebreid aan bod geweest tijdens een overleg waarbij de be-

leidsmedewerker aanwezig was. Hij heeft uitgebreid een en ander toegelicht.  

Doordat steeds meer mensen te kampen hebben met verminderde koopkracht vanwege 

prijsstijgingen van bijna alles wat zij nodig hebben, komt dit onderwerp in welke vorm 

dan ook bij elke vergadering aan de orde. De CR Participatie & WSW heeft daarom een 

aantal adviesaanvragen geïnitieerd met betrekking tot bijvoorbeeld de energietoeslag, 

het vastzetten van de peildatum bij een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag en 

bijverdienen in de Bijstand. Ook heeft zij hierover uitgebreid gesproken in het kennisma-

kingsgesprek met de wethouder. 

 

OVERZICHT VAN BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE CR WMO 

De CR WMO vergaderde zeven keer in 2022. Na een aantal keren digitaal, kon het einde-

lijk weer fysiek, al blijven we voorzichtig. 

De onderwerpen uit de ASD, die van belang waren voor deze CR, zijn besproken en zo 

nodig van een standpunt voorzien. 
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Verdere onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn: 

• Preventieakkoord 

• Advisering inzake nieuwbouw op het terrein van bakkerij Drost in Zuidwolde 

• Inclusiebeleid/LIA 

• Evaluatie ASD en Cliëntenraden 

• Cliënttevredenheidsonderzoek en de uitkomsten daarvan 

• Monitor Sociaal Domein 

• Herstelgerichte Hulp 

 

 

Twee onderwerpen uitgelicht: 

Er is een preventieakkoord ondertekend. De beleidsmedewerker die zich hier in de Sa-

menwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen mee bezig houdt, heeft in een online 

sessie dit onderwerp toegelicht. Zij heeft verteld dat er jaarlijks een budget van  

€ 20.000, - beschikbaar is voor zaken die vallen onder de term “Vitale gezondheid”.  

Zij lichtte toe wat er in 2021 zoal is gerealiseerd en wat er nog in de pijplijn zit.  

Ze noemde onder andere een watertappunt in Ruinen. In 2022 gaat het bijvoorbeeld om 

het project “Hoe fit ben jij?” voor personen tussen 17 en 30 jaar. 

Ook initiatieven rond gezond gewicht, roken en alcohol liggen op tafel. Het doel van dit 

alles is: Mensen bewust maken. Er kan ook gebruik gemaakt worden van Leefstijlcoa-

ches. De CR WMO ondersteunt dergelijke initiatieven van harte. 

Twee leden van de CR WMO zijn ook actief betrokken bij de Lokale Inclusie Agenda 

(LIA). Zij doen bij elke vergadering verslag van het wel en wee van de LIA. Wat zij bena-

drukken is, dat er nog veel werk te doen is om de LIA meer bekendheid te geven, zodat 

bijvoorbeeld ook de lokale ondernemers mee gaan denken over hoe toegankelijk hun 

winkel of bedrijf eigenlijk is. 

 

2.5 OVERZICHT VAN BEHANDELDE ONDERWERPEN IN DE CR JEUGD 

In 2022 is de CR Jeugd (verder CRJ) zeven keer bij elkaar geweest, ook hier eerst weer 

digitaal. Vanaf januari 2022 heeft de CRJ weer een voorzitter; ook wordt er van elke ver-

gadering een verslag gemaakt. Dit geeft structuur aan de vergaderingen. 

Een opsomming van de onderwerpen die in de CRJ zijn besproken. De meeste zijn voor-

zien van een korte toelichting. 

• Nota Jeugdhulp; hiervoor is ook een advies geschreven dat door de ASD is inge-

diend 

• Buurtgezinnen/ Kansrijk opgroeien 

• Hangjongeren; hierbij is ook de jeugdagent aangeschoven  

• Project “De eerste 1000 dagen”, toegelicht door een medewerker van Yorneo 

• Verordening Leerlingenvervoer 

• Verordening jeugdhulp 

• “Vroeg erbij”, een preventief programma gericht op de Kinderopvang en Peuters-

peelzalen; een samenwerking tussen GGD en Yorneo. Laagdrempelige ondersteu-

ning bij diverse hulpvragen rond het duiden van bepaald gedrag van kinderen tot 

het advies hoe een oudergesprek aan te vliegen 
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• Kinderopvang Plus voor kinderen die meer nodig hebben, maar nog niet naar een 

Medisch Orthopedagogisch Centrum kunnen. Ook het CJG speelt hierbij een rol. 

• Begeleid zelfstandig wonen 

• Zorgen om de jeugd 12+ uit Zuidwolde. Het gaat hierbij vooral om de kinderen 

die in Dedemsvaart naar school gaan (middelengebruik) 

• Vervoersontwikkelplan 

• “Kwikstart”, een app speciaal ontwikkeld voor de jeugd die binnenkort 18 wordt.  

 

 

2. 6 UITGEBRACHTE ADVIEZEN 

Gevraagd advies   Nota Jeugdhulp         20-01-2022 

Ongevraagd advies Meedenken m.b.t. nieuwbouw locatie bakkerij Drost Z’wolde 24-01-2022 

Ongevraagd advies Reactie op brief inzake ombuigingen herijking sociaal domein 25-01-2022 

Gevraagd advies Verordening bekostiging Leerlingenvervoer De Wolden  2022 10-03-2022 

Ongevraagd advies Energietoeslag        16-03-2022 

Ongevraagd advies Ontwerp Toekomstvisie richting 2022-2040   16-03-2022 

Ongevraagd advies Opvang Oekraïners      16-03-2022  

Ongevraagd advies Woonmogelijkheden jongeren     22-03-2022 

Ongevraagd advies  Beschikbaar stellen Coronazelftests     25-04-2022 

Ongevraagd advies Verspreiding De Wolder Courant     25-04-2022 

Ongevraagd advies Tegemoetkoming mensen in de Bijstand   25-04-2022 

Gevraagd advies Uitvoeringsplan Inburgering De Wolden   12-07-2022 

Ongevraagd advies Huisvesting statushouders, definitieve woon-zorgvisie  en 08-12-2022 

                                  standpunt naar aanleiding van de evaluatie 

Gevraagd advies Beleidsnota Schuldhulpverlening 2022-2026   28-12-2022  

 

3. VOORUITBLIK 2023 

Wat het jaar 2023 ons gaat brengen zal de tijd leren.  

Wat in ieder geval op de rol staat is invulling geven aan de uitkomsten van de evaluatie 

met betrekking tot het werk van de adviesraad. CMO STAMM heeft hierover in septem-

ber 2022 een rapport uitgebracht. De aanbevelingen uit dit rapport kunnen een leidraad 

zijn om een beter functionerende ASD op te zetten. 

Hoe de ASD en de cliëntenraden hun werk zullen gaan doen, is op dit moment dus nog 

niet te zeggen. We hopen dat het College van Burgemeester en Wethouders een juiste 

beslissing zal nemen, die kan worden gedragen door de leden van de raden.  

Zij willen aan de slag met de onderwerpen die zo belangrijk zijn voor de inwoners van de 

gemeente De Wolden. Er zal nog veel moeten worden geregeld, zoals het benoemen van 

een nieuwe ambtelijk secretaris en het vinden van nieuwe leden. Hiervoor zal flink aan 

de weg moeten worden getimmerd 

In deze complexe tijden, waarin veel burgers worden geraakt door de gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis, de energiecrisis en alles wat er verder speelt, zullen 

ongetwijfeld weer veel thema’s aan de orde komen, ingegeven door alles wat hierboven 

is genoemd. Speerpunt is dan ook betere communicatie en een goede samenwerking. 

De huidige ASD heeft de intentie hieraan invulling te geven waar het gaat om de betrok-

kenen (College van B&W, betrokken medewerkers uit de ambtelijke organisatie én de le-

den van de ASD en Cliëntenraden).  
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4. SAMENSTELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN EN CLIËNTENRADEN  

 

4.1. SAMENSTELLING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

Wim Kromdijk- onafhankelijk voorzitter 

Kees Werkhoven- ook voorzitter CR Participatie/WSW 

Jan Ruiter 

Florence Gerritsen tot april  

Silvia Johansson tot september 

Rinus Vaartjes- ook voorzitter CR WMO 

Ria Knotters 

Ad Hazen- ook voorzitter CR Jeugd 

Piet Flap - beleidsmedewerkers Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

 

4.2. SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD WMO 

 

Rinus Vaartjes- voorzitter 

Annie Brandsma 

Irma Bakker 

Els Bosch 

Marga Schonewille 

Annelies Wijnands 

Piet Flap - beleidsmedewerkers Sociaal Domein gemeente De Wolden 

 

 

4.3. SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD PARTICIPATIE & WSW 

 

Kees Werkhoven- voorzitter 

Henneke Beugelaar 

Mike Cremers 

Jannes Kremers 

Evert Bennink 

Maarten Beenen 

Oga van Setten overleden op 16 juli 2022 

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

Peter Jansen- beleidsmedewerker van de gemeente De Wolden 

 

 

4.4. SAMENSTELLING CLIËNTENRAAD JEUGD 

 

Ad Hazen- voorzitter  

Nathalie Bakker 

Anja Brinkman 

Gea Lindenhols 

Maarten Beenen 

Henneke Beugelaar 

Vanny Hoogstra tot juni 

Emma Mulder tot september 

Erika de Boer- beleidsmedewerker Jeugd gemeente De Wolden 
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ONDERSTEUNING EN BEREIKBAARHEID 

De ASD en de cliëntenraden Participatie & WSW en WMO worden ondersteund door Ina 

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

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

Per telefoon via 06-26898580 of per post Algol 33 7904 JN Hoogeveen. Op de website 

www.adviesraaddewolden.nl staat ook een contactformulier. 

Het jaarverslag is ook voor inwoners van gemeente de Wolden en andere belangstellen-

den te lezen.  

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

Het jaarverslag zal te zijner tijd ook op de website van de ASD worden geplaatst. 

 

Zuidwolde, januari 2023 

mailto:secr.asd.cr@dewolden.nl
mailto:i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl
http://www.adviesraaddewolden.nl/

