2020-07
Betreft: verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
3 augustus 2020

Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Han Meuleman (lid) (HM)
Hessel Brandsen (HB)
Peter Rebergen (beleidsmedewerker) (PR)
Aafien Abbing (plv. ambtelijk secretaris) (AA)

Afwezig m.k.:

Guus Raats (lid) (GR)
Willy Buiter (lid) (WB)
David Dolstra (lid) (DD)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB)

Publieke
tribune:

drie belangstellenden

Volgende bijeenkomst: maandag 7 september 2020 van 19.30 – 21.30 uur te Zuidhorn

Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering om 19.30 uur en heet allen en in het bijzonder de drie
belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom. Hij geeft aan dat er
voor hen bij de rondvraag gelegenheid is tot het maken van opmerkingen of het
stellen van vragen.
De agenda wordt met de wijziging onder punt 5 van verzonden stukken in
toegezonden stukken vastgesteld.

2

Mededelingen
Han constateert dat het quorum niet aanwezig is en dit betekent dat er
vanavond officieel geen besluiten kunnen worden genomen.
Hij stelt vast dat er nog een moment moet worden vastgesteld om afscheid te
nemen van Ton Uyttewaal dit najaar. Dit naar aanleiding van een mail die hij
van hem heeft ontvangen.

1

Actie

HW

Punt
3

Omschrijving
Vaststellen conceptverslag gecombineerde vergadering ASDW en
Platform CP van 6 juli 2020
Tekstueel:
Het verslag wordt met inbegrip van enkele wijzigingen vastgesteld en kan
worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van:
- punt 2 : Dineke vraagt naar de stand van zaken werken met de iBabs vergader
app. Peter geeft aan dat dit moet worden afgestemd met ICT.
- punt 3: Han komt met een aanvulling. Besloten is dit in eerste instantie te
behandelen in het Platform CP.

Actie

MB

MB

Actielijst:
De actielijst wordt besproken en aangepast.
N.a.v.: De wijziging in de verordening leerlingenvervoer bleek redactioneel van
aard te zijn. Het ging om een kleine verandering in de tekst.
Graag in het vervolg de ASDW hiervan eerder op de hoogte stellen dan op de
gemeentepagina in De Krant.
Peter geeft aan dit te benadrukken in de beleidsoverleggen met de collega’s.
Gesuggereerd wordt op de agenda van de beleidsoverleggen standaard het
agendapunt ASDW op te nemen.
4

Ingekomen stukken:
- Drie enquêtes harmonisatie subsidiebeleid (Marjolein Bloema)
Han concludeert dat de ASDW hier weinig mee kan. De vragenlijsten zijn heel
specifiek op verenigingen en clubs gericht. Wat er nu ligt is onvergelijkbaar voor
vijf gemeenten over diverse subsidiebeleidsterreinen.
Han M. vraagt zich af of de ASDW een rol kan spelen in de uiteindelijke
besluitvorming door het college van B&W van hoe moet worden omgegaan
met de harmonisatie. De vragenlijsten zijn heel algemeen gesteld. Hij is
nieuwsgierig naar wat er uitkomt en of de gemeente hier iets mee kan. Hoe
gaat de gemeente hiermee om? De ASDW moet erover nadenken hoe hiermee
in het vervolg mee omgaan. Onder de harmonisatie moet een gedachte liggen
van hoe de gemeente denkt het te gaan doen.
Hessel is benieuwd naar de criteria/argumenten op basis waarvan de gemeente
nieuw beleid wil maken en of daar voldoende rekening wordt gehouden met de
verschillende doelgroepen. Het gaat om een ingewikkelde materie. Er is
bijvoorbeeld niet gedacht aan inkomsten vanuit de kantines voor de
sportverenigingen.
Peter zegt dat het eerst gaat om inventariseren en daarna komt het vervolg en
wordt het ook interessant voor de ASDW van hoe wordt omgegaan met het
analyseren en welke keuzes worden er gemaakt.
Graag wisselt de ASDW van gedachten met Marjolein over een eerste schets
merkt Han M. op. Het raakt de ASDW ook.
Han merkt op dat de financiering soms volledig anders is en wellicht moet er
worden gewerkt met een overgangsperiode. Misschien moet de ASDW
hierover een ongevraagd advies uitbrengen.
Dieneke zegt dat de ASDW het niet alleen wil hebben over de inventarisatie
maar ook over de visie.
Afgesproken wordt dat aan Marjolein wordt doorgegeven dat hierover is
gesproken, dat het gaat om een ingewikkelde materie en dat de ASDW graag
wil worden meegenomen in het vervolg.
Han stel voor per onderdeel (cultureel of sport) het subsidiebedrag erbij te
zetten.

2

PR

PR

Punt

Omschrijving

4.1

Algemeen:
a. Koepel/Mobility
De stukken zijn toegezonden.

4.2

Uitnodigingen:
a. Platform Pouwer (= de Ouderendelegaties, de Rad van Ouderen,
Ouderenraadpleging en Regiotafels in de vier noordelijke provincies)
Webinar – De landelijke nota gezondheidsbeleid – 18-09-2020
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.3.

Bespreken:
a. Reactie college van B&W: bijzondere bijstand
Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen. De afwezige leden (Wmo)
worden verzocht hier goed naar te kijken. Zij hebben hierin met name een
inbreng.
b. Reactie college van B&W: minimabeleid
Han vindt het bijzonder dat op een vraag van de ASDW een antwoord komt
met vier vragen.
Peter geeft aan dat dit punt wordt meegenomen in de verdere harmonisatie.
Han merkt op dat het minnelijk traject in de uitvoering niet gelijk wordt gesteld
aan het wettelijk traject. De ASDW moet daar wat van vinden en daarom moet
dit worden geagendeerd voor de volgende vergadering.
c. Rooster van aftreden leden Platform CP
De ASDW stemt hiermee in.
d. Vacaturetekst lid ASDW
Han geeft aan dat deze tekst na te zijn bijgeschaafd is gepubliceerd. Er zijn al
enkele reacties binnengekomen. Eerder in deze vergadering is besloten deze
vacature nog een keer te plaatsen op de gemeentepagina van De Krant.
e. Lijst overzicht gevraagd en ongevraagd advies
Han constateert dat er nog geen antwoorden zijn gekomen op de punten 10
t/m 13. Dit wordt nagegaan. De ASDW stuurt een rappel.
Han verzoekt bij de punten 8 en 9 te vermelden dat de reacties van 10-06-2020
op 20-07-2020 zijn binnengekomen. Er is blijkbaar iets misgegaan in de
verzending.
f. Verordening Wmo (memo van Marleen Bolwijn en Carola van
Engeland, Wmo verordening 2020, toelichting)
Han stelt vast dat het jammer is dat de groep Wmo niet aanwezig is. Hij stelt
voor door de stukken te lopen. De afwezigen kunnen het dan nog aanvullen
mocht hiertoe behoefte bestaan.
Hij stelt vast dat deze verordening is vastgesteld door de gemeenteraad.
Dieneke stelt vragen. In artikel 12 wordt gesproken over het persoonsgebonden
budget. De besteding hiervan wordt getoetst door het college van B&W. De
vraag is hoe voor- of achteraf of in een evaluatie. Zij wil dit graag weten.
In artikel 14 wordt gesproken over controle als begrip. De vraag is door wie en
hoe.
In artikel 24 staat vermeld dat er zoveel mogelijk afstemming is met de
gezondheidszorg. Dit is te vrijblijvend en moet specifieker worden gesteld. Met
welke gezondheidszorg dan?
In artikel 30 wordt gesproken over het betrekken van ingezetenen bij het
beleid. De vraag is hoe en wanneer?
De vragen worden doorgegeven.
Han M. vindt het een helder en goed stuk. Dieneke sluit zich hierbij aan.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de toelichting.
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5

Omschrijving
g. Protocol overlijden lid ASDW
Han geeft aan dat dit protocol is opgesteld naar aanleiding van het plotseling
overlijden van een lid van de ASDW vorig jaar.
Han M. zegt het een prettig stuk te vinden dat een goede basis vormt en
overzichtelijk en duidelijk is. Hij stelt voor “genoegen” te wijzigen in
”waardering”.
Peter stelt voor hierin ook op te nemen dat dit moet worden gemeld bij het
college van B&W.
Han acht het goed dat het college van B&W in alle gevallen wordt
geïnformeerd.
Ook wordt genoemd dat in de themagroep jeugd twee leden zitten die geen
onderdeel uitmaken van de ASDW of het Platform CP, maar wel een bijdrage
leveren.
Han concludeert dat de aanpassingen worden doorgevoerd door hem en dat
het protocol daarna opnieuw wordt toegestuurd.
Toegezonden stukken:
Ter kennisneming:
a. Presentatie preventieprogramma SDW en het programmaplan
b. Presentatie klachtenafhandeling
Worden voor kennisneming aangenomen.
c. Tegemoetkoming vervoer Jacob Mulder
Han geeft aan dat de naam van de persoon in kwestie erbij is geplaatst, omdat
hij dit ook onder zijn eigen naam heeft toegestuurd. Een WOB-verzoek wordt
aan de gemeente gericht. Het onderliggende thema hoort thuis bij het Platform
CP. Daar staat het ook op de agenda voor 10-08-2020.
Dieneke vindt dit een goed initiatief en een teken van een betrokken burger. Zij
heeft het gelezen als positief ook naar de gemeente toe.
Han M. las gisteren een artikel over het openbaar maken van WOB-adviezen,
dus voor iedereen toegankelijk. Interessant om hierover na te denken. Ze
zouden kunnen worden geplaatst op de website van de gemeente.
Hessel merkt op dat het onderliggende verhaal voor een buitenstaander veel
duidelijkheid geeft. Men kan hiermee meer in algemene zin dan specifiek met
de casus. Over de casus gaat men niet als ASDW.
d. Verordening ASDW
e. Huishoudelijk reglement ASDW
Staan de volgende keer op de agenda.
f. Nieuwsbrief juli/augustus 2020 – Mensen met dementie in
Groningen
Opgemerkt wordt door Han M. dat hier veel boeiende informatie in staat.

6

Themagroep Wmo (Guus, vacature)
Van deze themagroep is niemand aanwezig.

7

Themagroep Participatiewet (David, Ingrid)
Ook van deze themagroep is niemand aanwezig.

8

Themagroep Jeugd (Han M., Dieneke, Willy)

9.

Platform Cliëntparticipatie (CP)
Hessel geeft aan dat het platform CP op 06-07-2020 samen heeft vergaderd
met de ASDW.
De volgende vergadering staat gepland voor 10-08-2020. Lammert vervangt
hem als voorzitter.
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10

Omschrijving

Actie

Toegankelijkheid
Er zijn geen punten.

11

Bezochte bijeenkomsten
Er zijn geen bijeenkomsten bezocht.

12

Rondvraag/sluiting
Han M. is benieuwd hoe het gaat met de overlast van jongeren in het centrum
van Grootegast. Hij ziet graag dat de themagroep jeugd hierbij ook wordt
betrokken.
Peter geeft aan dat dit punt ook kan rekenen op aandacht van de
gemeenteraad. Hierover zijn bij de gemeenteraad drie brieven
binnengekomen. Getracht wordt deze openbare brieven boven tafel te krijgen.

MB

Han sluit de vergadering om 20.45 na allen te hebben bedankt voor hun komst
en inbreng.

Actielijst/Planning langere termijn:
Nr.

Datum
vergadering

Wie

Wat

1

Armoedeonderzoek (contactpersoon ?)

2

Doordecentralisatie beschermd wonen
(contactpersoon Thom Wietzes)
Komt met voorstel/opmerkingen over de
diverse geharmoniseerde verordeningen
Verordening en Huishoudelijk Reglement
ASDW

3

01-07-2019

6

07-10-2019

Themagroep
Participatiewet
Allen

8
9

03-02-2020
03-02-2020

Ambt. Secr.
Ambt. Secr.

10
11

03-02-2020
03-02-2020

PR
Ambt. Secr.

13

02-03-2020

PR

14

02-03-2020

Ambt. Secr.

15
17

06-04-2020
06-04-2020

GR
PR

18

08-06-2020

HW

Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
Toelichting op Plan van Aanpak
Jeugdparticipatie in de Jeugdhulp (Simeon
Gemmink)
Nieuwe sociale kaart
Ambtenaar Sportakkoord uitnodigen
(Esther Kooi)
Cliëntinformatieboekje cliënten P-wet ter
beoordeling naar ASDW/CP
Verbeteren zichtbaarheid ASDW in
Streekkrant, website gemeente (foto’s),
gemeentegids 2021
Studiedag opnieuw inplannen
Set standaardbrieven Sociaal Domein aan
ASDW ter beoordeling sturen
Afscheid Ton Uyttewaal als lid ASDW

5

Wanneer
gereed
Tweede halfjaar
2020
Tweede halfjaar
2020

Agenderen voor
07-09-2020
ASDW en
14-09-2020
Platform CP
Okt/nov. 2020
Inplannen zodra
het kan

Najaar 2020
Najaar 2020
Najaar 2020

t.z.t.
Derde kwartaal
2020
Najaar 2020

19

08-06-2020

EM

Huidig subsidiebeleid en uitgangspunten;
onderliggende cijfers
Onafhankelijk cliëntondersteuning Sociaal
Werk De Schans binnen gemeente
Westerkwartier; verordening 4 juni 2020;
toelichting

Juli 2020

23

08-06-2020

EM

24

08-06-2020

EM

Resultaten programma Dichtbij

08-06-2020

HW, GR, DB

Vacature ASDW met specialiteit Wmo
(loopt tot 07-09-2020)

06-07-2020

GR, DB en
Jacqueline
Slopsema

Gesprek over cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2019

Na het
zomerreces
wordt
gemeenteraad
geïnformeerd
en wordt ook de
ASDW
meegenomen
Nog een keer
publiceren op
25-08-2020
Op 26-08-2020

25

26

6

Ligt advies van
ASDW bij
Hendrik Eding
Moet reactie op
komen

