2020-09
Betreft: concept verslag vergadering via Teams
Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van 5 oktober 2020

Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Henk Bosch (HB) vanaf 9.1 e
Ingrid de Bruijn (lid) (IB) t/m 9.2 c
Willy Buiter (lid) (WB)
David Dolstra (lid) (DD) *
Han Meuleman (lid) (HM)
Hessel Brandsen (lid en voorzitter CP) (HBr)
Joyce Haarman (JH) vanaf punt 3, alleen geluid
Erna Muntendam (EM)
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB)

Volgende bijeenkomst: maandag 2 november 2020 van 19.30 – 21.30 uur
Punt

Omschrijving

1

Opening en vaststelling agenda
HW heet allen welkom! Doordat er geen fysieke vergadering mogelijk is, zijn er in
plaats van presentaties nu alleen hand-outs.
Er wordt een extra punt aan de agenda toegevoegd: hoe omgaan met de
presentaties in de toekomst (punt 9.1 c)
De agenda wordt vastgesteld.

2

Mededelingen
HW: Guus Raats heeft aangegeven dat hij wilde stoppen en er zijn twee nieuwe
leden uit de sollicitatieronde gekomen: Joyce Haarman en Henk Bosch. Zij zijn
inmiddels aan het college van B&W voorgedragen. Er zijn ook twee kandidaten op
de reservelijst geplaatst.

3

Sportakkoord, Esther Kooi (bijlage)
Eventuele vragen kunnen schriftelijk worden ingediend via de ambtelijk secretaris.
(dit geldt ook voor de punten 4 t/m 7)
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Actie

Punt
4

Omschrijving

Actie

1. Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning, Hendrik Eding (bijlage
brief reactie)
Allereerst wordt door enige leden blijk gegeven van irritatie doordat wederom
wordt gesteld dat de Adviesraad "...... tijdens dit traject regelmatig ter kennisname
hebben geïnformeerd.."
Dit is feitelijk onjuist. Pas in april/mei werd de Adviesraad extern benaderd als
referent voor het traject, terwijl de Adviesraad niet op de hoogte was van het
traject, laat staan was verzocht om als referent op te treden. Omdat dit eerder is
gesignaleerd vanuit de Adviesraad, wordt deze "kanttekening" als tamelijk onheus
ervaren.
Opgemerkt wordt dat er geen dubbele afspraken moeten worden gemaakt met de
Schans. (themagroep Jeugd heeft al een afspraak gepland, maar gaat over jeugd)
Dit wordt een aparte afspraak met de Schans met HW, IB, WB, JH en HB.
HW zal hiervoor het initiatief nemen.

HW

*DD kan helaas tijdens de vergadering niets kenbaar maken (geluid/beeld
problemen) en heeft een dag later zijn punten aangedragen via de e-mail.
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2. Plan van aanpak jeugdparticipatie in de jeugdhulp, Simeon Gemmink (bijlage)

6

3. Doorcentralisatie beschermd wonen, Thom Wietzes (bijlage)
HM geeft aan dat deze hand-out veel vragen oproept en zou dit onderwerp liever in
een werkgroep willen bespreken. Er komt hiervoor een werkgroep met één lid uit
iedere themagroep (drie leden dus vanuit ASDW) en een afvaardiging van twee
leden vanuit het CP. MB zal de afspraak initiëren en stelt een datum voor. Dit in
samenspraak met HM en HBr.
4.

7
8

5. Armoede: van arm naar beter, Erwin van der Maesen de Sombreff (bijlage)
6.
7. Pauze (geen gebruik van gemaakt)
8.

9

Ingekomen stukken
9.1 Ter kennisgeving
a. Koepel / Mobility
(Webinar ‘Dementie in de wijk’ op dinsdag 6 oktober van 19.30 – 21.00 uur (de

Koepel)
b. Academie zorgbelang Groningen: Hoe toegankelijk is uw gemeente? Op
6 oktober van 13.30 – 16.00 uur in Groningen
c. Vergaderoverzicht 2020 / 2021 (bijlage)

Toegevoegd als agendapunt onder dit punt is de situatie rondom de ambtelijke
presentaties.
Er zijn tal van presentaties en om zowel de opstellers als de leden van de Adviesraad
incl, CP recht te doen, is de tijd tijdens de reguliere vergaderingen te kort. Na
bespreking van enige mogelijkheden om tot verbetering te komen, wordt besloten
om per kwartaal een extra bijeenkomst te plannen voor presentaties.
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MB

Punt

Omschrijving
Het vergaderschema zal aan worden gepast met een aantal presentaties, per kwartaal een
presentatieronde toevoegen. Alleen bij spoed kan een presentatie op de agenda komen.
2 november zal in Tolbert hoogstwaarschijnlijk ivm corona niet door kunnen gaan. HW zal
zsm duidelijkheid hierover geven.

d. Brief ASDW minimabeleid inzake de schuldhulpverleningsregeling (bijlage)
e. Onderzoek minimaregeling door BVNG (Ingrid de Bruijn en David Dolstra) (bijlage)
IB en Reina Smallenbroek? en nog een CPlid geven een aantal data door aan
MB/BVNG wanneer er wel een afspraak gemaakt kan worden.
f. Procesupdate Harmonisatie van het subsidiebeleid van Marjolein Bloema (bijlage)
Artikel 9 en 10 zijn tegenstrijdige artikelen. Het is een concept, zitten meer zaken in
die niet kloppen. HM en DB geven de zaken door via EM aan Marjolein Bloema.
HBr geeft het punt neveninkomsten aan, de conclusie klopt niet. Zaken hebben te
maken met omstandigheden en niet mbt groot/klein. HBr geeft dit aan HM door,
ook HW heeft nog een aantal punten.

Actie

MB
HW

IB

HM,DB,
HBr,
HW

9.2 Bespreken
a. Stand van zaken programma Dichtbij (contactpersoon Sara Meijer) (bijlage)

Duidelijk en prettig leesbaar, complimenten! HW gaat dit delen namens ASDW.

HW

b. Reactie CEO P-wet, Erna Muntendam (bijlage)

c. Verslag gesprek CEO Wmo (bijlage)
IB: onderin de notulen staat dat beide onderzoeken zijn besproken en aangegeven
wordt dat iedere werkgroep, ieder thema betrokkenheid vraagt en besproken moet
worden met de betreffende werkgroep. IB verlaat de vergadering.
9.3 Vaststellen en bespreken
a. Concept verslag vergadering ASDW van 07-09-2020 en terugkoppeling van
Erna Muntendam (bijgevoegd)
Redactioneel:
Het verslag goedgekeurd en kan worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van:
Blz 2 Rapportage Jeugd zit bij de toegestuurde stukken. (9.3 a)
blz 2 Gespecialiseerde gezinsverzorgster, DB vraagt update. EM zal dit de volgende
keer aanleveren.
Sollicitatiegesprekken; twee sollicitanten zijn aangenomen, twee kandidaten staan
nu op de reservelijst, twee kandidaten zijn afgevallen.
EM: mbt de verordening, ook contact gehad met een juridisch adviseur. De meeste
wijzigingen zijn geen probleem. Er mogen geen bedragen worden genoemd in een
verordening. De indexering (parallel) laten lopen met vrijwilligersvergoeding) kan
ook in de begroting worden gezet. De themagroep-leden krijgen voortaan wel een
km-vergoeding. EM zal met HW verder de wijzigingen afstemmen, liefst zsm.
Het platform Toegankelijkheid heeft de gemeente om een juridische basis verzocht
en EM vraagt of de structuur van de ASDW zich hiervoor leent. De vergadering
meent van niet. In de structuur van het sociaal domein is via het Cliëntplatform
vertegenwoordiging ingeruimd voor leden van het Platform Toegankelijkheid. Op
dit moment zijn hieruit zelfs twee leden vertegenwoordigd. De wettelijke structuur
van de ASDW leent zich niet voor het opnemen van een belangenvereniging.
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EM

HW/EM

Punt

Omschrijving
Armoede onderzoek: Peter Rebergen is contactpersoon, toevoegen.
Ombudsvrouw: later uitnodigen, in kwartaalplanning.
Nieuwe sociale kaart: gaan studenten oppakken, contactpersoon Carola van
Engeland.
Esther Kooi is voor het sportakkoord aanspreekpunt.
In principe wordt iedere vergadering aangekondigd in de Streekkrant.
Actiepunt 17: gaat om brieven die uitgaan mbt sociaal domein. Gaat met name
over het taalgebruik, tekst, leesbaarheid.
Informatiemap bijstandsuitkering: in CP uitgebreid besproken.
Afscheid Guus en Ton Uytewaal, krijgen bos bloemen en bezoek van de voorzitter
mochten er geen bijeenkomsten meer komen.
Punten 9,11, 14, 23, 24, 27, 27, 28,29,31 gereed.
Indexatie andere gemeenten: moet HW nog doen.

Actie
MB
MB

MB/HW

b. Concept verslag vergadering CP van 14-09-2020 (bijgevoegd)
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies (bijgevoegd)
d. Cultuurnota Erna Muntendam (Han van der Wijk en Han Meuleman)
HW en HM hebben er al naar gekeken. Komt weer terug tzt in een vergadering van de
ASDW. Esther Kooi verwerkt de aanpassingen en EM zal update opvragen.

e. Informatiemap bijstandsuitkering (CP-leden al ontvangen en besproken)
MB heeft het uitgebreid genoteerd in het verslag. EM zal het intern doorgeven. Een
layout zoals Dichtbij maakt leesbaarheid veel prettiger. Er moet eerst ook juridisch
naar gekeken worden. EM zal ook vragen naar een tijdsplanning, voorkeur om dit in
een kleiner verband verder te bespreken. Vanuit CP Lammert Zuiderveld? en Joost
van der Velde? erbij betrekken, werkgroep WMO van ASDW: HB en JH. MB maakt
een afspraak. HM vraagt of het ook een landelijke standaard is en geeft als tip om
de lay-out van Dichtbij over te nemen.
f. Concept reactie van CP mbt verordening maatschappelijke ondersteuning (Jorine
Steigenga en Joost van der Velde)
Het advies wordt overgenomen van het CP, HW maakt een advies namens ASDW.
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Themagroep Participatiewet/Wmo/Jeugd
Jeugd: DB geeft aan dat een afspraak nu digitaal gaat. (22 oktober)

11

Rondvraag en sluiting
HW bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng. De start was helaas rommelig (ook
door de technische problemen), het vervolg ging beter. Sluiting om 21.10 uur.

4

EM

EM
MB

HW

Actielijst/Planning langere termijn
Nr.

Datum
vergadering

Wie

Wat

EM
Themagroep
Participatiewet
HW/EM

Armoedeonderzoek (Peter Rebergen)
Komt met voorstel/opmerkingen over de
diverse geharmoniseerde verordeningen
Verordening en Huishoudelijk Reglement
ASDW
Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
Nieuwe sociale kaart

1
3

01-07-2019

6

07-10-2019

8
10

03-02-2020
03-02-2020

15
17

06-04-2020
06-04-2020

PR

18
30

08-06-2020
07-09-2020

HW
HW

32

05-10-2020

HW

33

05-10-2020

MB

34

05-10-2020

MB

35
36
37

05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020

HW
IB
HM

38
39
40
41
42

05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020

HW
EM
EM
EM/MB
HW

Ambt. Secr.
Carola van
Engeland

Studiedag opnieuw inplannen
Set standaardbrieven Sociaal Domein aan
ASDW ter beoordeling sturen
Afscheid Ton Uyttewaal en Guus Raats
Indexatie, hoe geregeld bij andere
gemeenten?
Afspraak met de Schans mbt onafhankelijke
cliëntondersteuning
Werkgroep doorcentralisatie beschermd
wonen/Thom Wietzes
Presentatieronden toevoegen aan
vergaderschema
Duidelijkheid geven over 2 november
Minimaregeling / BVNG; data doorgeven
Verzamelt alle aandachtspunten voor
Harmonisatie van het subsidiebeleid en
geeft deze door aan Marjolein Bloema
Positieve reactie mbt programma Dichtbij
Update pilot gezinsverzorgenden
Update cultuurnota
Informatiemap bijstandsuitkering
Reactie ASDW verordening
maatschappelijke ondersteuning

5

Wanneer
gereed
Update

Update
2021
2021
2021
Derde kwartaal
2020
Najaar 2020
05-10-2020
Dec 2020
Febr 2021
Dec 2020
zsm
Dec 2020
Dec 2020

Nov 2020
Nov 2020
Nov 2020
Nov 2020
Nov 2020

