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Betreft: concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
8 juni 2020

Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Hessel Brandsen (HB)
Willy Buiter (lid) (WB)
David Dolstra (lid) (DD)
Han Meuleman (lid) (HM)
Guus Raats (lid) (GR)
Ton Uyttewaal (lid) (TU)
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM)
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB)

Afwezig m.k.:

Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Peter Rebergen, beleidsmedewerker (PR)

Volgende bijeenkomst: maandag 6 juli 2020 van 19.30 – 21.30 uur (raadzaal Zuidhorn)
Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
HW heet allen welkom. De agenda wordt aangevuld met punt 4.3 e.
minimabeleid en wordt daarna vastgesteld.

2

Mededelingen
- De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 zijn
MB
bekend en zal de volgende keer op de agenda staan.
- TU geeft aan wegens gezondheidsredenen en de coronasituatie
TU/HW
te stoppen met zijn werkzaamheden bij de Adviesraad. TU en HW
zullen in een gezamenlijk overleg de afwikkeling afstemmen.

3

Concept verslag vergadering ASDW van 6 april 2020
Tekst:
Akkoord, kan worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van:
- punt 3: de resultaten uit de interviews en enquêtes in het kader van het
programma Dichtbij; komt op de actielijst.
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Actie

MB
MB

Punt

Omschrijving
- punt 7; aftreedrooster: het aangepaste rooster zal worden verstuurd.
- punt 8; mevrouw heeft het via een ander kanaal uitgezet, is naar
tevredenheid afgehandeld door de Adviesraad.
- agendapunt 1: TU is lid van het onderzoekspanel van het Sociaal
Planbureau Groningen. De onderzoeksresultaten van de armoede in
de provincie Groningen zullen ter kennisgeving worden verstuurd. Met
name natuurlijk interessant om te kijken naar de “redelijk positieve”
uitkomsten van het Westerkwartier. Morgen wordt het besproken in
het college.
Actielijst:
3. DD en IB komen hier nog op terug.
4 en 5. Punten worden doorgeschoven naar juli.
MB zal de laatste versie van de verordening en het
huishoudelijk reglement naar allen (incl. leden PC) toesturen.
7. TU zal nog input hiervoor geven aan GR.
8. Een ombudsman/vrouw is nog niet benoemd.
12.De klachtenfunctionaris zal in juli een toelichting komen geven.
14.HW zal dit met MB oppakken.
15. Heeft geen prioriteit nu.
16. De voordelen van IBABS worden benoemd en HB zal dit de volgende
keer aankaarten.
17. De brieven worden gecheckt op bijvoorbeeld klantvriendelijkheid.
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Actie
MB

MB

MB

1. Algemeen
a. Vgn ea Werken in een anderhalve-meter-samenleving
b. ZIF; Digitale Ouderenraadpleging – Zorg Innovatie Forum
c. Zorgbelang Groningen; kort jaarverslag 2019
2. Uitnodigingen
a. Academie zorgbelang; uitnodiging Digitale Kennismaking ‘Hoe
toegankelijk is uw gemeente? 2 juni 2020 via ZOOM op 2 juni van
13.30 – 15.00 uur via ZOOM
b. Academie zorgbelang; Uitnodiging Online Themabijeenkomst ‘Samen
maken we jeugdhulp beter’ – 18 juni 2020
MB meldt DB en WB hier voor aan.
c. Ieder(in); netwerkbijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning,
uitnodiging 17 juni.
3. Bespreken
a. Reactie College B&W 06-05-2020 op vragen over overlast
(hang)jongeren Marktplein Grootegast, Peter Rebergen 6 mei jl.
( bijlage)
Dit is een antwoord op de gestelde vragen. Een vervolgvraag is: hoe
ziet het draaiboek er uit? Wat, wie en hoe? Hoe haken de
genoemde partijen aan op de genoemde vijf punten? Wat is hun rol en
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MB

Punt

Omschrijving
positie? De regievoerder is de Schans maar er bestaat behoefte om
een nadere uitwerking te krijgen en ook op de hoogte te blijven van
deze ontwikkelingen. Afgesproken wordt dat de leden die Jeugd als
aandachtsgebied hebben, hier na de studiedag op terug komen.
b. Subsidieaanvraag Koplopergemeente Westerkwartier
Cliëntondersteuning, Hendrik Eding, 22 mei 2020 (bijlage)
Inmiddels is de definitieve versie ingediend bij het college. De
uitgangspunten zijn gelijk gebleven, het totale bedrag is lager:
€ 280.000,=. 20 juli wordt de uitslag bekend gemaakt: ja of nee, er is
geen onderhandeling mogelijk. MB zal de definitieve versie nasturen.
Het is veel geld in deze periode van corona. Mocht er een goedkeuring
komen dan komt Hendrik Eding een toelichting geven.
c. Harmonisatie subsidiebeleid sociaal domein gemeente Westerkwartier
(Marjolein Bloema, 7 mei 2020)
Tekstueel klopt de term “middelbare scholen” niet, scholen voor
voortgezet onderwijs wordt bedoeld.
d. Huidig subsidiebeleid en uitgangspunten Sociaal Domein
Westerkwartier (bijlage)
Wat betreft de beide documenten: het is een inventarisatie,
uitgangspunten worden benoemd en vervolgstappen. Onderliggende
cijfers zijn nodig om het beter te kunnen duiden. EM zal dit verder
uitzoeken en zo mogelijk delen. De Adviesraad wil graag in een vroeg
stadium betrokken zijn. Er zijn enquêtes verstuurd naar verenigingen,
ook deze bevindingen zijn interessant voor de leden van de
Adviesraad.
Betreffende bijlage d inhoudelijk:
Blz 2, uitgangspunten nieuwe subsidieverstrekking; belangrijke
punten zijn hierbij: private zalen en gemeentelijke zalen mbt
subsidieverstrekking. HW geeft aan dat je als Adviesraad mogelijke
routes kunt volgen: of kritisch volgen of (vooraf) vragen stellen.
Blz 3, gemeente Leek, klassering. Een gelijke kans voor ieder individu.
Een subsidie niet op basis van niveau maar op basis van een activiteit
verstrekken.
Blz 5, identiteit van het Westerkwartier. Kan op verschillende
manieren worden gelezen, dus anders formuleren of toelichten.
De adviesraad gaat ervan uit dat in dit verband het eigenen van het
Westerkwartier wordt bedoeld.
HM wil graag praten over de afwegingen en keuzes, bijvoorbeeld
musea vallen niet onder cultuur in deze notitie.
Er moet zorg blijven voor de mensen die aan de onderkant van
de sociale ladder staan.
Het bestaan van een dorpsbudget wordt besproken.
Er zal altijd reuring blijven bij het maken van keuzes. De Adviesraad
vindt de harmonisatie een goede keuze en wil graag hierin gekend
worden.
e. Ingebracht punt door DD: minimabeleid / verordening.
De verordening is al ingegaan terwijl er blijkbaar niets met het
uitgebrachte advies van de Adviesraad is gedaan. (aangepast vervoer,
witgoedregeling, kruimelbedragen etc). DD en HW pakken dit punt
samen op.
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Actie

MB

EM

HW,
DD

Punt

Omschrijving

De openstellingen van de gemeentehuizen is in de brief van 14 april
benoemd, hier lijkt nog geen gehoor aan te zijn gegeven.
MB zal nagaan of deze brief juist is verstuurd.
5

Actie

MB

Verzonden stukken
Ter kennisneming:
a. Reactiebrief op het koplopertraject Cliëntondersteuning (12 mei 2020,
bijgaand)
De Adviesraad was niet geïnformeerd over dit traject en daardoor
ontstemd over het verloop van dit traject.
b. Brief mbt Coronacrisis ( 14 april 2020, bijgaand)
c. Standaardbrief gemeente aan cliënt P-wet: advies
toonzetting/bejegening?
d. Wijziging verordening leerlingenvervoer (e-mail 12 mei, bijgaand)
EM geeft aan dat het alleen om een verduidelijking ging, het gaat niet EM
om wijzigingen. EM wordt verzocht om hierover een notitie te maken.
e. Ongevraagd advies Beleidsnotitie Bijzondere Bijstand per 1 januari
2019 (15 april)
f. Ongevraagd advies doelgroep verordening minimabeleid (14 april)
De punten e en f staan op de agenda van het college.
g. Ongevraagd advies cliënt-ervaringsonderzoek Participatiewet
(14 april)
EM geeft aan dat dit geen verplichting is, de intentie is er wel.
h. Onafhankelijk cliëntondersteuning Sociaal Werk De Schans binnen
EM
gemeente Westerkwartier (1 mei)
EM zoekt dit uit en zal zsm HB informeren. De datum van de
verordening is 4 juni 2020.
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Themagroep WMO (TU en GR)

7

Themagroep Participatiewet (DD, IB)

8d

Themagroep Jeugd (HM, DB, WB)
Na de vakantie hopen ze weer zaken op te kunnen pakken.

9.

Platform CP
a. Conceptverslag vergadering Platform CP van 20-04-2020 (bijgevoegd)
Het digitale vergaderen was een bijzondere ervaring.
b. Vacature: mevr. R. Smallenbroek (voordracht aan het college)
Een ieder stemt in met de voordracht. Het advies zal worden gevolgd
en er volgt een voordracht aan het college zodat ze kan worden
toegevoegd aan de CP.
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Toegankelijkheid
4

HW

Punt
11
12

Omschrijving

Actie

Bezochte bijeenkomsten
Rondvraag / Sluiting
HW: Nu TU eerder zal stoppen als lid, zal er een nieuwe criterialijst
worden opgesteld. Er zijn namelijk geen reservekandidaten meer.
Het sollicitatieteam zal bestaan uit: HW, GR, DB.
Ook volgt er een korte terugblik op de fijne samenwerking met TU
en zijn er complimenten voor zijn kennis, inzet en de manier
waarop TU zijn bijdrage heeft geleverd aan de Adviesraad.
Er komt vast nog een ander moment waarop er afscheid genomen
kan worden, dit zal nog worden afgestemd.
MB zal het declaratieformulier binnenkort versturen voor het
eerste halfjaar, graag voor 1 juli retourneren.

HW,GR
DB

MB

Allen: Jammer dat er door de coronatijd een “normaal” afscheid van TU
nu niet mogelijk is, een woord van dank wordt uitgesproken.
DB:

De gemeente Westerkwartier heeft 2019 afgesloten met een klein
tekort door forse uitgaven vanuit het Sociaal Domein (oa de
Jeugdzorg en Wmo). Een toelichting zou op prijs worden gesteld,
Corry de Boer komt in juli en kan hierop reageren.

TU:

Bedankt een ieder voor de fijne samenwerking.

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
HW
Opstellen en agenderen protocol bij
overlijden van lid ASDW
HW
Opstellen en agenderen vacaturetekst
t.b.v. werving leden ASDW
Allen
Verordening en Huishoudelijk Reglement
ASDW
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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
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03-02-2020

Ambt. Secr.

Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
5

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
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03-02-2020

Ambt. Secr.

10
11

03-02-2020
03-02-2020

PR
Ambt. Secr.

12
13

03-02-2020
02-03-2020

Ambt. Secr.
PR

14

02-03-2020

Ambt. Secr.

15
16

06-04-2020
06-04-2020

GR/TU
Ambt. Secr.

17

06-04-2020

PR

18
19

08-06-2020
08-06-2020

HW,TU
EM

20

08-06-2020

HW, DD

21

08-06-2020

EM

22

08-06-2020

HW

23

08-06-2020

EM

24
25

08-06-2020
08-06-2020

EM
HW, GR, DB

- 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
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
Behoefte aan iBABS op agenda overleg
wethouder Nederveen
Set standaardbrieven Sociaal Domein aan
ASDW ter beoordeling sturen
Afscheid TU
Huidig subsidiebeleid en uitgangspunten;
onderliggende cijfers
minimabeleid / verordening; wat is gedaan
met de adviezen?
Check wijziging verordening
leerlingenvervoer, notitie
Mevrouw Smallenbroek voordragen aan
het college
Onafhankelijk cliëntondersteuning Sociaal
Werk De Schans binnen gemeente
Westerkwartier; verordening 4 juni 2020;
toelichting
Resultaten programma Dichtbij
Vacaturestelling ASDW Wmo
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Inplannen
zodra het kan

2020
Medio 2020
Medio 2020
2020

t.z.t.
t.z.t.
3e kwartaal
2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020
z.s.m.

Juli 2020
Dec. 2020

