2020-04
Betreft: concept verslag telefonische vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
(ASDW) van 6 april 2020

Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Willy Buiter (lid) (WB)
David Dolstra (lid) (DD)
Han Meuleman (lid) (HM)
Hessel Brandsen (HB)
Peter Rebergen, beleidsmedewerker (PR)
Erna de Boer, ambtelijk secretaris a.i. (EdB)

Afwezig m.k.:

Guus Raats (lid) (GR)
Ton Uyttewaal (lid) (TU)

Volgende bijeenkomst: maandag 11 mei 2020 van 19.30 – 21.30 uur
Punt
1
2
3

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
Geen.
Concept verslag vergadering ASDW van 2 maart 2020
Redactioneel:
Na enkele aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd en kan het worden
gepubliceerd.
Naar aanleiding van:
-Op verzoek van Dieneke zal Peter navragen wanneer we de resultaten uit de
interviews in het kader van het programma DICHTBIJ kunnen verwachten.
-Dieneke deelt mede dat de evaluatiebijeenkomst Wmo Inkoop niet door is
gegaan. Ze heeft samen met Elly Dragstra al wel input voorbereid en ingestuurd.
De evaluatie is doorgeschoven naar een later moment dit jaar. E.e.a. komt dan
weer ter tafel.
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Actie

EdB

PR

Punt
4

Omschrijving

Actie

Ingekomen stukken
a. Onafhankelijke cliëntondersteuning De Schans
In de, op verzoek van de ASDW, toegestuurde stukken wordt beschreven hoe
de onafhankelijke cliëntondersteuning van De Schans is georganiseerd.
Ton heeft, bij afwezigheid, laten weten op een redelijke termijn een
onderzoek te willen laten uitvoeren naar de ervaringen met de onafhankelijke
cliëntondersteuning onder hulpvragers, inclusief de vragen die hierbij gesteld
zouden kunnen worden.
Verder is onvoldoende duidelijk hoe de onafhankelijkheid geborgd wordt.
Besloten wordt, dat Han een reactie voorbereidt waarin:
HW
- de gemeente gevraagd wordt een evaluatie uit te voeren per 01-04-2021.
De door Ton opgestelde vragen kunnen hierbij leidend zijn.
- de gemeente gevraagd wordt aantoonbaar te maken hoe de
onafhankelijkheid geborgd is.
De in voorbereiding zijnde flyer voor de inwoners zal aan de ASDW ter
PR
beoordeling worden gezonden. De ASDW kan bij haar advies wijzen op de
noodzaak van borging van onafhankelijkheid en dat de inwoner die borging
ook als zodanig ervaart.
b. Koploperproject Cliëntondersteuning
De ASDW is niet geïnformeerd over deelname van de gemeente aan dit
project. Zij kreeg er pas kennis van toen er een adhesiebetuiging werd
gevraagd met een zeer korte reactietermijn. Dit raakt ook aan de wens van
de ASDW om een lange termijnplanning/-overzicht van de gemeente te
krijgen, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen.
Daarom heeft de ASDW ook niet gereageerd op de vraag, die vanuit een
landelijk projectbureau werd gesteld, om aanbeveling of afwijzing te
formuleren.
Peter beaamt dat de ASDW tevoren had moeten worden geïnformeerd.
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c. Preventieprogramma Sociaal Domein
De ASDW wordt gevraagd advies te geven bij de verdere uitwerking van dit
preventieprogramma. Wij maken graag gebruik van de door Corry de Boer
(strategisch adviseur Sociaal Domein) aangeboden toelichting. Deze
toelichting (in de vorm van een presentatie) wordt ook aan de gemeenteraad
gegeven op 15 april. Dit zal digitaal gebeuren. Peter gaat na of de ASDW
hierbij digitaal kan aansluiten, maar stuurt in ieder geval de presentatie toe.
De ASDW kan na kennisname van de toelichting aan de slag met een advies.
Verzonden stukken (alle voor kennisgeving aangenomen)
a. Brief aan College van B&W d.d. 10-03-2020 inzake hangjongeren
Grootegast
b. Brief aan College van B&W d.d. 27-03-2020 inzake Jaarverslag 2019
ASDW
c. Brief aan College van B&W d.d. 27-03-2020 inzake Koploperproject
Cliëntondersteuning
Themagroep Participatiewet
a. Conceptbrief aan College van B&W inzake Beleidsnotitie Bijzondere
Bijstand

2

PR

Punt

7

8

Omschrijving
De reactie vanuit het Platform Cliëntparticipatie is nog niet in de
themagroep besproken, maar Han M. kan zich er wel in vinden. Besloten
wordt, dat Han en Hessel de brief naar het College opstellen en versturen.
b. Conceptbrief aan College van B&W inzake ongevraagd advies CEO P-wet
Het concept ligt er nog niet. Afgesproken wordt dat Han en Hessel dit
opstellen en versturen.
c. Conceptbrief aan College van B&W inzake minimabeleid
Het door Ingrid/David opgestelde concept kan verzonden worden.
d. Voorbeeld standaardbrief gemeente aan cliënt P-wet:
De toonzetting/bejegening is voor verbetering vatbaar. Er bestaat
behoefte bij de ASDW om de hele set brieven aan burgers in het Sociaal
Domein hierop te beoordelen. Besloten wordt dit actiepunt voor het
derde kwartaal 2020 op de planning op te nemen.
Peter stelt, dat dit advies zeer zeker welkom is als input voor het Project
Arm naar Beter, waar de bejegening ook onderdeel vanuit maakt.
Diversen
a. Concept verslag vergadering Platform CP van 09-03-2020
Voor kennisgeving aangenomen.
b. Aftreedrooster ASDW
Het rooster is zo opgesteld dat niet iedereen tegelijkertijd aftreedt. Bij
twee personen is “indeplaatstreding” toegepast vanwege eerder
afgetreden leden. Han M. wil toch graag voor de volledige 8 jaar gaan. Hij
verwacht dat, door tussentijdse aftredingen, er vanzelf een evenwichtig
rooster zal ontstaan. Het rooster zal worden aangepast.
c. Reactie wethouder Nederveen op afzeggen fysiek overleg 6 april
Voor kennisgeving aangenomen.
Rondvraag
Dieneke heeft kort voor deze vergadering een brief van mevrouw M. Ockels
ontvangen met suggesties hoe de communicatie tussen gemeente en burgers
verbeterd zou kunnen worden en een vorm van burgerparticipatie opgestart zou
kunnen worden. De brief is nog niet rondgestuurd en de vraag is of dit thuishoort
bij de ASDW. Afgesproken wordt dat deze vraag gedelegeerd wordt aan Han en
David en zij naar bevindt van zaken kunnen afhandelen óf agenderen voor een
volgende vergadering.
Han M. wil graag door de gemeente geïnformeerd worden over hoe wordt
omgegaan met de zorg voor de burgers in verband met Corona. Bijvoorbeeld:
Sportverenigingen zijn vrijgesteld van huurbetaling (voorlopig tot 28 april), maar
er zijn veel vragen en onduidelijkheden. Ook wil hij steun betuigen aan de
gemeente en is benieuwd of de gemeente advies nodig heeft van de ASDW.
Han heeft geconstateerd dat de gemeente erg actief is op dit gebied, alle
betrokken instellingen zijn aangeschreven.
De ASDW is unaniem bereid de gemeente te adviseren in deze crisis.
We zullen dit schriftelijk laten weten.
Han vraagt de aanwezigen hoe deze eerste telefonische vergadering is bevallen
en of dit voor de mei-vergadering voor herhaling vatbaar is, inclusief verkorte
agenda.
Iedereen vond dit een goede oplossing en voor herhaling vatbaar.
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Actie

HW/HB
HW/HB

HW

EdB

EdB

HW/DD

HW

Actielijst/Planning langere termijn
Nr. Datum
Wie
vergadering
1
2

Wat

Armoedeonderzoek (contactpersoon
Marianne van den Berg)
Doordecentralisatie beschermd wonen
(contactpersoon Thom Wietzes)
Themagroep
Komt met voorstel/opmerkingen over de
Participatiewet diverse geharmoniseerde verordeningen
Han vd Wijk
Opstellen en agenderen protocol bij overlijden
van lid ASDW
Han vd Wijk
Opstellen en agenderen vacaturetekst t.b.v.
werving leden ASDW
Allen
Verordening en Huishoudelijk Reglement
ASDW

3

01-07-2019

4

05-08-2019

5

05-08-2019

6

07-10-2019

7

04-11-2019

Themagroep
Wmo

Evaluatie Verordening Wmo 2020

8
9

03-02-2020
03-02-2020

Ambt. Secr.
Ambt. Secr.

Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
- toelichting op PvA Jeugdparticipatie in de
Jeugdhulp (Simeon Gemmink)
- CEO Jeugd (Jacqueline Slopsema/Simeon
Gemmink)
- CEO WMO 2019 (resultaten/vergelijking
2018-2019) Jacqueline Slopsema/Carola van
Engeland
- CEO WMO (Jacqueline Slopsema/Carola van
Engeland)
Nieuwe sociale kaart

10

03-02-2020

11

03-02-2020

12
13

03-02-2020
02-03-2020

14

02-03-2020

15.

06-04-2020

16.

06-04-2020

17.

06-04-2020

Peter
Rebergen
Ambt. Secr.
Ambt. Secr.
Peter
Rebergen
Ambt. Secr.

Guus
Raats/Ton
Uyttewaal
Ambt. Secr.
Peter
Rebergen

Wanneer /
Gereed
1e halfjaar 2020
1e halfjaar 2020

01-06-2020
01-06-2020
Voorbereiding:
Mei 2020
Besluitvorming:
juni 2020
Vóór de
zomervakantie
van 2020
Okt/nov. 2020

Inplannen
zodra het kan

Ambtenaar Sportakkoord uitnodigen (Noortje
van de Nieuwenhuizen)
Uitnodigen klachtenfunctionaris
Cliëntinformatieboekje cliënten P-wet ter
beoordeling naar ASDW/CP
Verbeteren zichtbaarheid ASDW in
streekkrant, website (foto’s), gemeentegids
2021
Studiedag opnieuw inplannen

2020

Behoefte aan iBABS op agenda overleg
wethouder Nederveen
Set standaardbrieven Sociaal Domein aan
ASDW ter beoordeling sturen

t.z.t.
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Medio 2020
Medio 2020
2020

t.z.t.

3e kwartaal
2020

