Platform Cliëntparticipatie

Betreft: Concept verslag bijeenkomst Platform Cliëntparticipatie (CP) van de Adviesraad Sociaal
Domein Westerkwartier (ASDW) op 20 april 2020 (videocall)
2020-04
Aanwezig:

Hessel Brandsen (voorzitter) (HB)
Chris Nieland (lid) (CN)
Jorine Steigenga (secr.) (JS)
Elly Dragstra (lid) (ED)
Joost van der Velde (lid) (JvdV)
Lammert Zuiderveld (lid)
Erna de Boer (ambtelijk secretaris a.i.) (EdB)

Afwezig m.k.

Wiea Schuur (lid) WS)

Volgende bijeenkomst: 18 mei 2020 (videocall)

Punt
1

2

Omschrijving
Opening/vaststellen agenda
Hessel heet allen welkom. Hij is blij dat iedereen in deze Corona-tijden gezond is en
de vergadering middels deze videocall toch kan doorgaan.
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Erna geeft aan dat dit officieel haar laatste vergadering is. De gemeente voert op 21
april sollicitatiegesprekken voor de functie van ambtelijk secretaris. Er is een kans
dat dit niet per 1 mei geregeld zal zijn. Erna is in de maand mei zo nodig nog
beschikbaar.

Actie

Punt
3

4

5

Omschrijving
Ingekomen stukken (ter kennisneming)
a. Nieuwsbrieven Koepel Sociaal Domein
b. Mobility: 15 misvattingen over beschut werk
c. Zorg Innovatie Centrum: Digitale ouderenraadpleging
d. Jaarverslag ASDW 2019
e. Concept verslag vergadering ASDW 06-04-2020
Alle stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Verzonden stukken ASDW (ter kennisneming)
a. Ongevraagd advies CEO P-wet d.d. 15-04-2020
b. Ongevraagd advies minimabeleid d.d. 15-04-2020
c. Ongevraagd advies bijzondere bijstand d.d. 15-04-2020
d. Aanbod ondersteuning in Corona-tijden d.d. 14-04-2020
Alle stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Vaststelling/bespreken:
a. Concept verslag bijeenkomst Platform CP van 09-03-2020
Na een enkele aanpassing wordt het verslag vastgesteld.
Naar aanleiding van:
Punt 3: evaluatie Inkoop Wmo: Elly geeft aan samen met Dieneke de Boer van de
ASDW al (concept) input te hebben gegeven. De evaluatiebijeenkomst ging echter
niet door. In het najaar zal dit opnieuw worden ingepland. Tegen die tijd zal Elly de
input met ons delen en afstemmen.
b. Onafhankelijke cliëntondersteuning De Schans en concept reactie ASDW
(ongevraagd advies).
Joost heeft een 5-tal aanvullende vragen/opmerkingen:
1. In het stuk Onafhankelijke Cliëntondersteuning wordt verwezen naar Functioneel
Model Westerkwartier. Door wie is dit model opgesteld en wat is de rechtskracht?
2. Met het uitbesteden van deze totale cliëntondersteuning neemt de gemeente
risico als bij de vervolgaanbesteding de gunning naar een andere partij gaat. Hoe
denkt de gemeente dit op te kunnen vangen?
3. De Schans (Tintengroep) is geen sociale instelling. Uiteindelijk zal men kijken naar
het netto rendement van deze aanbesteding. Op welke wijze is de onafhankelijke
cliëntondersteuning gegarandeerd, want intern wordt gecontroleerd/besloten. De
slager keurt hier zijn eigen vlees.
4. Aan welk opleidingsniveau dient het in te zetten personeel te voldoen om
kwalitatief goede ondersteuning te kunnen verlenen?
5. Omtrent de privacy van de cliënten is in de notitie geen aandacht geschonken.
Hoe wordt die geborgd?

Actie

Joost is teleurgesteld dat er wederom zo weinig tijd wordt gegund om een reactie op
een stuk of concept advies te geven. De stukken voor deze vergadering kwamen
laat.
Erna legt uit, dat er geen enkele haast is bij onderhavig stuk. Het komt rechtstreeks
vanuit de ASDW van 6 april jl., alle benodigde tijd kan worden genomen.
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De vergadering is het geheel eens met de aanvullende opmerkingen van Joost.
Afgesproken wordt dat Hessel de 5 punten terugkoppelt naar de ASDW met het
verzoek deze te verwerken in de brief aan het College. Deze brief krijgen we nog
graag even weer ter beoordeling voordat deze verstuurd wordt.
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10.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Desgevraagd geeft iedereen aan dat deze vorm van vergaderen (videocall met
WebEx) goed is bevallen en voor herhaling vatbaar is. Vermoedelijk zal de
meivergadering ook op deze manier plaatsvinden.
Chris stelt voor om het sollicitatiegesprek met Reina Smallenbroek ook op deze
manier te houden. Erna zal dit regelen.
Sluiting
Hessel sluit de vergadering om 20.00 uur onder dankzegging voor een ieders
inbreng.

HB

EdB

OVERZICHT ACTIEPUNTEN PLATFORM CP (lagere termijn)
Nr.
1.

Vergadering Wie
09-03-2020

Wat
Resultaten cliëntervaringsonderzoeken bespreken
met cliënten (rondetafelgesprek).

Wanneer
t.z.t.
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