Platform Cliëntparticipatie

Betreft: Conceptverslag bijeenkomst Platform Cliëntparticipatie (CP)
van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 12 oktober 2020 via TEAMS

2020-09
Aanwezig:

Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr)
Jorine Steigenga (lid) (JS)
Chris Nieland (lid) (CN)
Joost van der Velde (lid) (JV)
Wiea Schuur (lid) (WS) vanaf punt 5
Reina Smallenbroek (lid) (RS)
Marijke Bijlsma (ambtelijk secretaris) (MB)

Afwezig m.k.: Elly Dragstra (lid) (ED)
Lammert Zuiderveld (lid) (LZ)

Volgende bijeenkomst: maandag 9 november 2020 van 19.30-21.30 uur

Punt

Omschrijving

1

Opening en vaststelling agenda
HBr heet allen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.

2

Mededelingen
HBr licht de afwezigheid van LZ en ED kort toe.

3

Sportakkoord, Esther Kooi (bijlage)
JS: kwetsbare inwoners (oa blz 7); wat is de definitie hiervan? De toegankelijkheid in
fysieke zin wordt gemist met betrekking tot sportaccommodaties en
sportactiviteiten. Een aantal definities moeten worden toegelicht en de specifieke
doelen worden gemist van lichamelijk en psychische beperkingen.
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Actie

Punt

Omschrijving

Actie

HBr: Pag 8; in de aanhef staat een verwijzing naar vakleerkrachten. Benoem dat ze
zijn wegbezuinigd, helaas zitten vele vakleerkrachten werkeloos thuis.
Pag 10; KNVB is een koepelorganisatie waarbij voetbalverenigingen zijn
aangesloten. KNVB is geen leidinggevende, zin klopt niet.
Pag 14; Financiën: er worden twee bedragen genoemd, kun je deze optellen en zoja
welke bedragen? Is het 40+10 of 40+50?
Bijlage; open sportparten en multifunctioneel. Hoe wordt het toezicht gerealiseerd?
Er kleven positieve en negatieve aspecten aan. En je kunt dit niet oplossen door
alleen de inzet van Boa’s.
4

1. Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning, Hendrik Eding (bijlage
brief reactie)
JV merkt op dat de 1e alinea onjuist is, het CP is niet eerder geïnformeerd. Een ieder
beaamt dat “het mosterd na de maaltijd” was. De brief met de reactie zoals het CP
heeft opgesteld heeft het ASDW dan ook overgenomen. WS sluit bij de vergadering
aan.

5

2. Plan van aanpak jeugdparticipatie in de jeugdhulp, Simeon Gemmink (bijlage)
Dit vraagt om een toelichting, hiervoor is een presentatie nodig.

6

3. Doorcentralisatie beschermd wonen, Thom Wietzes (bijlage)
Ook dit onderwerp vraagt om een nadere toelichting.

7

4. Armoede: van arm naar beter, Erwin van der Maesen de Sombreff (bijlage)
5. JV: hoe is het met de objectiviteit gesteld? Humanitas is hierbij betrokken. Hoe gaat
de ASDW om met het feit dat er een connectie is met een organisatie waarbij een lid
HBr
werkt? HBr bespreekt dit punt met de voorzitter van de ASDW.
JS: had graag meer willen weten, welke partijen worden ingezet, hoe worden keuzes
gemaakt? Zou graag ook over dit onderwerp meer worden geïnformeerd. Zou
eventueel ook digitaal kunnen.
WS: het project Overleefhuis is goed ontvangen. Het CP heeft hiervoor wel een
uitnodiging ontvangen, helaas is niet iedereen hiervan in kennis gesteld.

8
9

6. Pauze (geen gebruik van gemaakt)

Ingekomen stukken
9.1 Ter kennisgeving
a. Koepel / Mobility; HBr dat er veel activiteiten zijn vanuit Mobility, alles is op de

website terug te vinden.
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) Het voorstel van het ASDW is om vier keer
per jaar alleen een aantal presentaties in te plannen. De presentaties komen dan
niet meer in de vergaderingen aan de orde. Een ieder vindt dit een goed voorstel.
Een schema wordt hiervoor nog gemaakt.
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MB

Punt

Omschrijving
d. Brief ASDW minimabeleid inzake de schuldhulpverleningsregeling (bijlage)
e. Onderzoek minimaregeling door BVNG (Ingrid de Bruijn en David Dolstra) (bijlage)
RS wil hier vanuit het CP bij aansluiten.
f. Procesupdate Harmonisatie van het subsidiebeleid van Marjolein Bloema (bijlage)
JV vraagt wanneer het concept ter advisering afgerond wordt. JV wil graag
duidelijkheid over de datum, misschien is dit door de corona opgeschoven. MB zal
dit nagaan.

Actie

MB

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

Een aantal leden vonden dit document slecht leesbaar, te kleine letters, te veel
kolommen, te veel informatie, zitten de burgers hierop te wachten? Maar er waren
ook positieve geluiden, met een tablet is het namelijk wel goed leesbaar.
b. Reactie CEO P-wet, Erna Muntendam (bijlage)

Er worden toezeggingen gedaan.
c. Verslag gesprek CEO Wmo (bijlage)
JS licht toe: suggesties worden opgepakt en het CP wil graag betrokken worden bij
de enquêtes, ook op het gebied van de Participatiewet. Het soort gesprek
(keukentafelgesprek, telefonisch), het gespreksmoment, is van belang. Er worden
door de gemeente gespreksverslagen gemaakt maar onduidelijk is hoe dit precies
gebeurt. Er zal worden gecheckt hoe dit procedureel verloopt. MB zal dit nagaan.

MB

WS merkt op dat de gemeente bezig is om te kijken naar zaken mbt Participatiewet.
Dit gaat nu over teveel schijven.
9.3 Vaststellen en bespreken
a. Concept verslag vergadering ASDW van 07-09-2020 en terugkoppeling van Erna
Muntendam (bijgevoegd)
JV was hierbij als gast.
b. Concept verslag vergadering CP van 14-09-2020 (bijgevoegd)
RS is langs geweest bij de voedselbank van Noordenveld. RS vroeg om in contact te
kunnen komen met de achterban. De mevrouw gaf aan dat er nu ook zorg moet zijn
voor de kinderen, laaggeletterden en de zzp-ers (nieuwe armen).
Ook is RS bij de kledingbank geweest in Roden en schetst een casus mbt de
minimaregeling. Ook stipt ze de reiskostenvergoeding/vrijwilligersvergoeding aan.
HBr vraagt of ze deze casus wil beschrijven zodat dit in het ASDW overleg kan
worden besproken. Het ging om een cliënt uit het Westerkwartier.
Ook moet naar de privacy worden gekeken.
JV: in de Wmo verordening komt dit ook terug, de gevolgen van de regelgeving
lopen parallel aan elkaar.
Actiepunten:
6. Gereed. De brief is verstuurd namens ASDW, input CP is overgenomen.
8. Dit is bij Het Hogeland goed geregeld en zal HBr meenemen naar het ASDW.
11.VN Gedrag Handicap, de bijeenkomst eind september is niet doorgegaan.
De Lokale Inclusie Agenda is daarom niet besproken, JS zal dit schrijven naar MB
sturen zodat het naar de leden van de CP verspreid zal worden. De gemeente heeft
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RS

Punt

Omschrijving

Actie

de verplichting om te beschrijven hoe het beleid wordt aangepast, de gemeente
hoeft dit niet te ondertekenen. De uitvoering is stil komen te liggen sinds begin
2019.
12. Er is geen opzegtermijn, de leden mogen op ieder moment stoppen. Gereed.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies (bijgevoegd)
d. Cultuurnota Erna Muntendam (Han van der Wijk en Han Meuleman)
e. Informatiemap bijstandsuitkering (CP-leden al ontvangen en besproken)
Veel input in de vorige vergadering, complimenten! LZ en RS worden de
aanspreekpunten hiervoor.
f. Concept reactie van CP mbt verordening maatschappelijke ondersteuning
(Jorine Steigenga en Joost van der Velde) Dit advies is overgenomen door het ASDW.
10

Themagroep Participatiewet/Wmo/Jeugd
Guus Raats is gestopt bij de ASDW en er zijn twee nieuwe leden benoemd voor de
Wmo.

11

Rondvraag en sluiting
HBr bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit om 20.50 uur.

Actiepunten CP
Nr.
7.

Vergadering
14-09-2020

Wie
HBr

8.
9.
10.
11.
13

14-09-2020
14-09-2020
14-09-2020
14-09-2020
12-10-2020

LZ/HBr
JV
JS
JS, ED
HBr

14

12-10-2020

MB

15
16
17
18

12-10-2020
12-10-2020
12-10-2020
12-10-2020

MB
MB
RS
HBr

19

12-10-2020

JS/MB

Wat
Heldere taal en ontvangstbevestiging als
verbeterpunten noemen
Gratis ov-reizen (Het Hogeland)
Traject verordeningen vaststellen
Verslag doorsturen van digitale overleg
VN verdrag Gehandicapten
Connectie met organisatie waar een lid
ASDW werkzaam is
Harmonisatie subsidiebeleid; stand van
zaken mbt planning
Presentaties inplannen
Procedure verslaglegging van gesprekken
Casus uitwerken
Het Hogeland, gratis met bus en trein,
in ASDW bespreken
Lokale Inclusie Agenda

4

Wanneer
05-10-2020
01-02-2021
05-10-2020
05-10-2020
05-10-2020
2-11-2020
2-11-2020
2-11-2020
2-11-2020
2-11-2020
2-11-2020
2-11-2020

HBr
JS/MB

