Platform Cliëntparticipatie 2020-05
Betreft: Conceptverslag bijeenkomst Platform Cliëntparticipatie (CP) van de Adviesraad Sociaal
Domein Westerkwartier (ASDW) op 15 juni 2020 te Leek.
Aanwezig:

Hessel Brandsen (voorzitter) (HB)
Elly Dragstra (lid) (ED)
Chris Nieland (lid) (CN)
Wiea Schuur (lid) WS)
Jorine Steigenga (secr.) (JS)
Joost van der Velde (lid) (JV)
Lammert Zuiderveld (lid) (LZ)
Marijke Bijlsma (ambtelijk secretaris) (MB)

Volgende bijeenkomst: 6 juli te Zuidhorn, raadzaal (gezamenlijk met ASDW)

Punt
Omschrijving
1
Opening/vaststellen agenda
HB heet allen welkom.
Er volgt een korte voorstelronde.
De agenda wordt vastgesteld.
2

Mededelingen
- Mevrouw R. Smallenbroek is voorgedragen aan het college om toegevoegd
te worden aan de CP.
- Het declaratieformulier wordt binnenkort verstuurd, graag voor 1 juli
retourneren.

3.

Ingekomen stukken

3.1

Algemeen
a. Koepel; inlogcodes zijn bekend
b. Mobility; Wsw en corona
c. Mobiltiy; Wsw topper
d. Vgn ea Werken in een anderhalve-meter-samenleving
e. ZIF; Digitale Ouderenraadpleging - Zorg Innovatie Forum
f. Mobility; week van de praktijk 25 - 28 mei 2020
g. Mobiltiy; Oproep operatie Wajong

Actie

h. Mobility; Wajongers worden vergeten, stemming eerste kamer
i. Zorgbelang Groningen; kort jaarverslag 2019
3.2

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.
ED en JS hebben hieraan deelgenomen maar er werd kennisachterstand
opgemerkt. Zaken kwamen niet goed ‘uit de verf”, een aantal zaken die al
zijn geregeld in het Westerkwartier werden helaas gemist. Een update is
nodig, een uitnodiging van het Platform Toegankelijk Westerkwartier is naar
Bert Nederveen verstuurd.
Een lokale inclusie agenda bestaat al.
b. Academie zorgbelang; Uitnodiging Online Themabijeenkomst 'Samen
maken we jeugdhulp beter' - 18 juni 2020
c. Mobility; ALV vereniging Mobility 20 juni 2020 (via Webex voor 15 juni
bericht doorgeven)
CN meldt zich hiervoor aan.
d. Ieder(in); netwerkbijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning,
uitnodiging 17 juni

3.3

Bespreken
a. Reactie College B&W 06-05-2020 op vragen over overlast (hang)jongeren
Marktplein Grootegast, Peter Rebergen 6 mei jl. ( bijlage)
Een protocol, een soort van draaiboek werd gemist, het is alleen een
inventarisatie.
HB stelt Han van der Wijk voor om samen een reactie hierop te maken.
b. Subsidieaanvraag Koplopergemeente Westerkwartier Cliëntondersteuning
Hendrik Eding, 22 mei 2020 (bijlage)
Er speelt vaak tijdsdruk bij dit soort aanvragen maar het is jammer dat de
ASDW en CP hier niet vooraf bij zijn betrokken. HB merkt op dat het bedrag
inmiddels verlaagd is bij de definitieve aanvraag.
Een kritische houding is goed bij het kijken naar de samenwerking
met de Schans. Bij klachten moet onafhankelijkheid geborgd zijn.
JV stelt de vraag: als je niet in een register staat, mag je dan wel een klant
bedienen? De gemeente bepaalt niet alles. De werking van een register
wordt uitgelegd. In het contract van de gemeente en de Schans staan zaken
benoemd met betrekking tot onafhankelijkheid. Dit betreft een
subsidieaanvraag en is geld van het Rijk. Na twee jaar zou je dit binnen je
bestaande structuur geïmplementeerd kunnen hebben. CP-leden geven
alleen advies, we zijn geen partner hierin. (Staat onder kopje
“samenwerkingspartners”). HB zal dit punt nog aankaarten.
c. Harmonisatie subsidiebeleid sociaal domein gemeente Westerkwartier
(Marjolein Bloema, 7 mei 2020, bijlage)
Tekstueel: “middelbare scholen” moet zijn: voortgezet onderwijs.
Opgemerkt wordt door ED dat er twee termen wordt gebruikt:
“belangenorganisatie voor gehandicapten” en “Platform gehandicapten
Leek”. Dit is waarschijnlijk zo gekozen om het eerst algemeen te houden.

HB

HB
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d. Huidig subsidiebeleid en uitgangspunten Sociaal Domein Westerkwartier
(bijlage)
HB geeft aan dat het waardevol is dat we op de hoogte zijn van bepaalde
uitgangspunten en achterliggende informatie. Bij subsidietoekenningen zal
er altijd reuring ontstaan. Te denken valt aan: zwembaden,
sportverenigingen, dorpshuizen etc. waarbij factoren spelen zoals
vrijwilligers, vastgoed etc. Het PC is er voor de doelgroepen en heeft kennis
nodig om een juist advies te kunnen geven.
4.

Verzonden stukken
a. Reactiebrief op het koplopertraject Cliëntondersteuning (12 mei 2020,
bijlage)
b. Brief mbt Coronacrisis ( 14 april 2020, bijlage)
c. Standaardbrief gemeente aan cliënt P-wet: advies toonzetting/bejegening?
In een ASDW vergadering heeft dit al op de agenda gestaan. Het CP wil
graag een aantal “standaard” brieven zien om de bewoordingen te checken.
HB neemt dit op met Han van der Wijk.
d. Wijziging verordening leerlingenvervoer (12 mei 2020, bijlage)
Bij toeval kwam JS dit tegen, wordt nog uitgezocht vanuit de ASDW.
Platform Toegankelijkheid Westerkwartier gaat hier ook naar kijken.
e. Conceptverslag vergadering ASDW van 6 april 2020 (bijlage)
De vraag wordt gesteld of het niet praktischer is om eerst de CP en
vervolgens de ASDW in te plannen. HB zal dit met Han van der Wijk
afstemmen.
f. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASD (bijlage)

5.

Conceptverslag CP 20 april
N.a.v. pag 2 punt 5, nr 3; wanneer is nog niet bekend.
Het verslag wordt goedgekeurd.

6.

Bezochte bijeenkomsten
Er zijn geen bijeenkomsten bezocht, veel wordt digitaal georganiseerd.

7.

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag

HB

HB

ED: Voor de coronaperiode was er een eerste Oogcafé Westerkwartier
georganiseerd. Er waren 20 personen, ze hadden op 8 personen gerekend.
Partnerpraatgroepen zijn ook mooie initiatieven, dit mag ook een vervolg
krijgen.
WS: Komt even terug op punt 3.2 punt b; dit betrof niet het punt van
betrokkenheid maar ging over inhoudelijke kennis.
Geeft een aantal positieve ontwikkelingen aan bij Novatec waardoor er
meer waardering ontstaat voor dit onderdeel van de gemeente.
CN: Een aantal zaken mogen via HB worden doorgestuurd, zo ook informatie
over een boek. Bepaalde zaken krijgt het Platform Toegankelijkheid al
rechtstreeks.
Geeft aan dat de contributie van Mobility voor 2021 met € 50,= wordt
verhoogd. De afspraak is dat CP na een jaar gaat evalueren.
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MB: Bestanden worden de volgende keer via pdf verstuurd.
8.

Sluiting
HB bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om
21.25 uur.
OVERZICHT ACTIEPUNTEN CP

Nr.
1.
2.
3.

Vergadering Wie
Wat
09-03-2020
Platform Resultaten cliëntervaringsonderzoeken
bespreken met cliënten (rondetafelgesprek).
15-06-2020
HB
Overlast (hang)jongeren Marktplein
Grootegast; gezamenlijke reactie met ASDW
15-06-2020
HB
Subsidieaanvraag Koplopergemeente
Westerkwartier Cliëntondersteuning; CP is geen

Wanneer
t.z.t.
06-07-2020
06-07-2020

samenwerkingspartner

4.
5.

15-06-2020
15-06-2020

HB
HB

Standaardbrieven P-wet
Volgorde vergaderingen CP en ASDW
overleggen met Han van der Wijk

06-07-2020
06-07-2020
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