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Betreft: concept verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
7 september 2020
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Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Hessel Brandsen(lid, vz CP) (HB)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Willy Buiter (lid) (WB)
Han Meuleman (lid) (HM)
Guus Raats (lid) (GR)
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM)
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB)
Elly Pastoor (wethouder, gast: agendapunt 1a)
Joost v.d. Velde (lid CP, gast)

Afwezig m.k.:

David Dolstra (lid) (DD)
Peter Rebergen, beleidsmedewerker (PR)

Volgende bijeenkomst: maandag 5 oktober 2020 van 19.30 – 21.30 uur
(raadzaal Zuidhorn)
Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
HW heet allen welkom. In het bijzonder een welkom aan Joost vd Velde
en Elly Pastoor.

1a

Overleg met wethouder Elly Pastoor (voorbereiding door
Themagroep Jeugd)
De voorbereiding is gedaan door DB, WB en GR. DB licht de opbouw van
de vragen toe, dit overzicht is vanmorgen pas naar een ieder verstuurd.
Elly Pastoor geeft aan wat de slechte start financieel betekende voor het
Sociaal Domein: er werd een korting van 25% door het Rijk doorgevoerd
en er kwam een groei van 5%. Er is een lagere drempeltoegang waardoor
er meer aanmeldingen kwamen voor de jeugdhulpverlening.
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Actie

Punt

Omschrijving
Bert Nederveen is zelfs naar Den Haag geweest om te demonstreren. Er
is een niet werkbare situatie ontstaan met enorme tekorten voor het
gehele Sociaal Domein. De situatie is nog onveranderd, er zijn grote
tekorten op financieel gebied.

Actie

Op dit moment is alles in beeld van het Sociaal Domein en is er een
preventieprogramma gestart. Er worden maatregelen genomen om een
aantal ombuigingen c.q. efficiency besparingen door te voeren binnen
de organisatie. Tussendoor lopen er nog cao onderhandelingen.
Er zijn besprekingen met oa. het RIGG (Regionale Inkooporganisatie
Groninger Gemeenten) en de Schans. Lichte hulpvragen wil het
Westerkwartier zelf gaan regelen. Gekeken wordt naar voorzieningen
voor groepen, wat betekent dat we veel nauwer gaan samenwerken met
bijvoorbeeld het onderwijs. Er komt een pilot met het RIGG waarbij
gespecialiseerde gezinsverzorgsters worden ingezet zodat er meer aan
de voorkant gedaan kan worden. Eind oktober is er meer duidelijkheid.
Kort licht Elly Pastoor het preventieprogramma toe.
De Schans heeft een jaarverslag gemaakt en daaruit blijkt dat alles goed
op orde is. DB geeft aan dat er nog een gesprek met de Schans komt.
Er moet meer ontschot worden gewerkt. Ouders zijn ook vaak “het
probleem” bij veel vechtscheidingen bleek uit gesprekken met
consulenten.
Er wordt erg veel gedaan voor de jeugd: voedselprogramma’s,
bewegingsprogramma’s, vroegtijdige educatie, minimabeleid,
armoedepact sportakkoord , participatie, voorlezen aan kinderen etc.
HM vraagt of er oog is voor de geldstroom naar de Schans. Er zijn
inderdaad partijen die omvallen en partijen die er financieel niet goed er
voor staan maar Elly Pastoor ziet de Schans juist goede verbeterslagen
maken. Er komt binnenkort ook met Mens en Gezin een evaluatie waarin
gekeken wordt naar de samenwerking. Er is bestuurlijk en ambtelijk veel
contact met de Schans.
IB vraagt of er bepaalde angst die de gemeente/de Schans oproept kan
worden voorkomen. Elly Pastoor geeft aan dat veiligheid door een
betrouwbare partner te willen zijn en eerlijk in je communicatie zijn de
pijlers zijn om dit beeld tegen te gaan. Initiatieven als OJG (ondersteuner
Jeugd en Gezin), jeugdparticipatie zijn positieve voorbeelden in dit
kader.
Gevraagd wordt of er demografische gegevens gebruikt worden. Dit
wordt al gedaan maar kan nog verder worden uitgebreid. Kost veel tijd
en mankracht. Het begint al bij goed definiëren.
Rapportage jeugd in beeld: is per half jaar en de laatste versie zal EM
toesturen.
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EM

Punt

Omschrijving
Het Westerkwartier is er voor de jongeren, hun belang staat voorop en
dit is terug te vinden in de vele programma’s die er voor hen zijn.
Op de langere termijn agenda moet volgens Elly Pastoor komen te
staan: samen met de gemeente kijken wat goed/niet goed gaat bij de
jeugd.
HM stelt de vraag; hoe gaat de gemeente om met jongeren/corona en
overlast van jeugd in de stad/platteland.
Elly Pastoor geeft aan dat er aandacht is voor subculturen waarbij
jongerenwerkers zijn betrokken, dat jeugd betrokken wordt bij bepaalde
thema’s en dat er gekeken wordt om via games de jeugd te kunnen
bevragen.
We zitten nu in een transformatie en er wordt gekeken naar wat iemand
kan in plaats van kijken naar wat iemand niet kan. Dit vereist een andere
manier van werken.
HW vraagt of de doelen die in de aanbesteding zijn gesteld ook getoetst
zijn. Zaken komen terug in het jaarverslag en er wordt een
onderzoeksplan gemaakt door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit
is medio 2021 gereed. Dit is interessant voor de ASDW en PC.
Elly Pastoor geeft tot slot nog aan dat Westerkwartier de tweede
grootste (plattelands)gemeente van Groningen is, dat er gestreefd wordt
naar zoveel mogelijk plekken om goed onderwijs aan te bieden, er een
goede sportinfrastructuur is, veel zwembaden en 17 musea.
Elly Pastoor wordt bedankt voor haar toelichtingen en verlaat de
vergadering.

2

Mededelingen
- HW geeft aan dat er zes kandidaten een gesprek zal komen voor
de vacature van lid voor de Adviesraad. Naast HW zitten DB en
GR in de selectiecommissie. Eventuele interessante ‘afvallers”
komen op de reservelijst.
- EM geeft aan dat er procesafspraken zijn gemaakt zodat
ingekomen stukken intern goed worden afgehandeld.
- Rappels gaan voortaan ook in cc naar de betreffende wethouders.

3

Concept verslag vergadering ASDW van 3 augustus 2020
Tekst: pag 2 ipv suggereert, stelt voor.
Pag 4 punt 8 “deze… 2019” laten vervallen.
Naar aanleiding van:
Punt 2: IB vraagt naar de betekenis van de eerste zin. Binnen twee
weken kan er op een genomen besluit (door te weinig aanwezigen)
via de e-mail (adviesraad@westerkwartier.nl ) door een ieder op
gereageerd worden. Er is anders te weinig tijd/voortgang.
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Actie

Punt

Omschrijving
Er is een uitnodiging armoedepact op 24 september, IB, GR gaan
hier naar toe.

Actie

Actielijst:
11. Esther Kooi is aanspreekpunt voor het Sportakkoord.
14. Discussie en stemming. Na de corona is een groepsfoto gepaster
misschien.
15. Studiedag wordt opgeschoven.
19. Kan er af, gereed.
23. Komt de volgende keer aan bod.
24. Kan eventueel ook schriftelijk. Of in een themagroep behandelen.
25. Loopt, gereed.
26. Gereed.
Met dank aan Aafien Abbing voor het gemaakte verslag.
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Ingekomen stukken: geen

4.1

Algemeen
a. Koepel / Mobility:
Nieuwsflitsen van 28-07-2020 t/m 18-08-2020
b. Nieuwsbrief over geestelijke verzorging-thuis (twee bijlagen)
c. Bericht over netwerkbijeenkomst en deelsessies in juni/juli 2020
betreffende belangenbehartigers Koplopergemeenten-Ieder(in) (twee
bijlagen)
d. Persbericht over sociale ombudsvrouw (bijgevoegd)

4.2

Uitnodigingen: geen

4.3

Bespreken
a. Minimabeleid; brieven ASDW aan college van B&W van 15-04-2020 en
van college B&W aan ASDW van 10-06-2020 (bijgevoegd)
IB geeft aan dat de gemeente Hilversum dit wel doet. Er is discussie
over hoe hier mee om te gaan. Er is pas een nieuwe
beleidsmedewerker aangenomen hiervoor geeft EM aan. HW zal een
reactie aan het college van b& w samen met IB oppakken.

HW,IB

b. Verordening ASDW (bijgevoegd)
Aanhef, ondertekening en slotartikel dienen te worden gewijzigd,
door de griffier?
Art 4 lid 5 Gesproken over de term van “onafhankelijkheid”.
Art. 9 lid 1 Het college neemt binnen 6 weken na advisering door de
Adviesraad Sociaal Domein een besluit of stelt gemotiveerd
een termijn, waarbinnen het besluit zal worden genomen.
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EM

Punt

Omschrijving

Actie

Art. 10 lid 2 Toevoegen: De toegevoegde leden van de werkgroepen en
de themagroepen ontvangen een vergoeding voor
aantoonbaar gemaakte kosten.
Is dit wel het juiste document om de vergoeding van onkosten vast te
leggen? En indexering volgen? Hoe doen zit dit bij andere gemeenten?
HW gaat dit na.
c. Huishoudelijk regelement ASDW (bijgevoegd)
Onder A kan lid 12 vervallen worden verklaard.
Onder B lid 3 wordt vervangen door:
Indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal
zittinghebbende leden is opgekomen kan de voorzitter besluiten de
vergadering door te laten gaan, maar krijgen genomen besluiten geen
geldigheid zonder dat de afwezigen twee weken in de gelegenheid zijn
gesteld schriftelijk op het conceptverslag te reageren.
Onder B lid 6. Tien werkdagen vervangen door vijf werkdagen.
Onder C lid 2 Tot de derde graad vervangen door t/m de vierde graad.
Onder D lid 6
Toevoegen na iedere vergadering: van ASDW en Platform
Cliëntenparticipatie.
Onder D lid 6 Tot de derde graad vervangen door t/m de vierde graad.
Onder F lid laatste Toevoegen na iedere vergadering: van ASDW
d. Vastgesteld verslag vergadering Platform CP van 11-11-2019 met oog
op de behandeling van de agendapunten 4.3.b. en c. (bijgevoegd)
e. Mail d.d. 17-08-2020 van Peter Rebergen aan ASDW betreffende
antwoorden op vragen over verordening Wmo (bijgevoegd)
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Verzonden stukken

6

Themagroep Wmo (GR en vacature)

7

Themagroep Participatiewet (DD, IB)

8

Themagroep Jeugd (HM, DB, WB)

9.

Platform CP
a. Conceptverslag vergadering Platform CP van 10-08-2020
(niet besproken)
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EM
HW

Punt

Omschrijving

10

Toegankelijkheid

11

Bezochte bijeenkomsten

12

Rondvraag en sluiting
Opgemerkt wordt dat het te laat is om nog zaken goed te bespreken en
gevraagd wordt wanneer gebruik kan worden gemaakt van Ibabs.
Joost v.d. Velde wordt bedankt voor zijn belangstelling, was gekomen
voor Elly Pastoor en Wmo vraagstukken.
HW sluit de vergadering om 22.05 uur.

Actie

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
23

08-06-2020
08-06-2020

HW
EM

Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
Toelichting op Plan van Aanpak
Jeugdparticipatie in de Jeugdhulp (Simeon
Gemmink)
Nieuwe sociale kaart
Ambtenaar Sportakkoord uitnodigen
(Noortje van de Nieuwenhuizen)
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
Onafhankelijk cliëntondersteuning Sociaal
Werk De Schans binnen gemeente
Westerkwartier; verordening 4 juni 2020;
toelichting
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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
Ligt advies van
ASDW bij
Hendrik Eding
Moet reactie op
komen

24

08-06-2020

EM

Resultaten programma Dichtbij

27
28
29
30

07-09-2020
07-09-2020
07-09-2020
07-09-2020

EM
EM, HW
HW, IB
HW

31

07-09-2020

EM

Rapportage jeugd in beeld verspreiden
Onkosten/vergoedingen; waar vermelden?
Minimabeleid, reactie
Indexatie, hoe geregeld bij andere
gemeenten?
Aanpassingen en aanvullingen doorvoeren in November 2020
de verordening en het huishoudelijk
reglement

7

Na het
zomerreces
wordt
gemeenteraad
geïnformeerd
en wordt ook de
ASDW
meegenomen
05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020

