2020-09
Betreft: concept verslag vergadering via Teams
Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van 2 november 2020

Aanwezig:

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

Volgende bijeenkomst: maandag 7 december 2020 van 19.30 – 21.30 uur
Punt

Omschrijving

1.

Opening en vaststelling agenda
HW heet allen welkom.
DD geeft aan dat hij nog drie vragen heeft: reactie mbt het Koploperstraject, het
punt bereikbaarheid/programma Dichtbij en de uitbreiding van leden voor twee
themagroepen. Deze vragen komen terug in de notulen en het laatste punt heeft
betrekking op de verordening.

2.

Mededelingen
HB heeft een krantenknipsel, dit zal een volgende keer op de agenda komen en
worden besproken.

3.

Notulen
a) Conceptverslag vergadering ASDW van 05-10-2020 (bijlage)
Gezinsverzorgende Westerkwartier (nav agendapunt 39)
Naar aanleiding:
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Actie

Punt

Omschrijving
Punt 4: in een reactie de teleurstelling omtrent dit traject nogmaals aangeven.
HW zal dit punt meenemen in een reactie naar het college. Ook is er
teleurstelling over het late tijdstip van informeren mbt inspraak het herijken van
het minimabeleid. De inhoud zal HW nog afstemmen.
De update van de themagroep Jeugd volgt bij agendapunt 5.

Actie

HW

Punt 6: Er is nog geen werkgroep gemaakt, eerst de presentatie afwachten.
(9 februari 2021)
Punt 9.1 f: HM heeft contact gehad hierover met Marjolein Bloema. Nadat het
besproken is in het college zal het aangepaste document nog eens worden
toegestuurd.
Punt 9.1 e: Dit punt hoort bij het thema Participatiewet. DD en IB zullen dit
oppakken en vanuit de CP sluiten Reina Smallenbroek, Lammert Zuiderveld en
Joost van der Velde aan. De informatiemap voor mensen met een
bijstandsuitkering is aangepast, er volgt een nieuwe versie. Deze aanpassingen
komen later terug bij de bovengenoemde personen ter beoordeling.
Actielijst:
1. Dit punt betreft een update van het armoedeonderzoek, EM zal dit nagaan.
3. Een jurist is hier mee bezig, actie gereed.
6. DD stelt voor dat iedere themagroep uit drie leden bestaat. Dit betekent dat bij
de themagroep P-wet en de themagroep Wmo ieder nog een lid bij moet. Dit zou
moeten door middel van een uitbreiding van het aantal leden van de ASDW met
twee. Als argumenten worden gegeven: kennis borgen, verdeling werkdruk,
HW,
minder kwetsbaar. HW en EM zullen dit verder uitwerken. (checken
EM
verordening/huishoudelijk reglement, begroting aanpassen, in evaluatie
meenemen). HW geeft aan dat een lid in meer dan één themagroep mag werken,
ook zou HBr bij een themagroep kunnen aansluiten. Ook externe leden of leden
uit het CP zijn mogelijk.
De kandidaten die op de reservelijst staan voor de ASDW zullen worden gepolst
over haar beschikbaarheid.
Besloten wordt:
- Er komen drie leden per themagroep
- Deelname door externen blijft in stand
- Eerst zal naar de reservelijst worden gekeken voor uitbreiding van de
Adviesraad
17. Deze vraag is al uitgezet bij ondersteuning mens en gezin. Het gaat vooral om
de toonzetting, deze moet niet wantrouwend zijn. Peter Rebergen heeft eerder
voorgesteld om samen hier naar te kijken. Datum aanpassen naar: 1e kwartaal
2021.
18. HW zal binnenkort dit gaan inplannen.
30. HW licht de indexering toe, actie gereed.
33. Wordt 9 februari 2021.
34. Gereed.
35. Gereed.
36. Gereed.
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Punt

Omschrijving
37. Gereed.
38. Dichtbij: dit betrof een interne notitie en ging om de stand van zaken.
Inhoudelijk: de bereikbaarheid van de gemeentehuizen was niet goed geregeld in
de coronatijd. Mocht deze notitie extern worden verspreid, dan aandacht
besteden aan de vormgeving en leesbaarheid. HW zal dit meenemen in zijn
advies.
39. De update zat bij de stukken, de naam van de aanbieder zal EM nog nagaan.
Het zijn twee verschillende opdrachten en er zal naar de aanpak en effecten
worden gekeken, er worden ervaringsuitwisselingen gedaan. Het gaat vooral om
de praktische hulp binnen de gezinnen. Aangegeven wordt dat er vanuit
opleidingen diverse termen voor dit soort medewerkers worden gebruikt.
40. De cultuurnota is niet in de begrotingsronden van de raad opgenomen, komt
begin volgend jaar terug naar de ASDW. Dan graag ter advies, niet ter informatie
is de wens. EM zal dit meegeven.
41. Gereed.
42. Gereed.
b. Conceptverslag vergadering CP van 12-10-2020 (bijlage) Is ter kennisgeving.
IB merkt op dat de term “privacy” storend is. Dit zal worden meegenomen naar
het CP.
EM merkt op dat haar rol alleen gericht is op de Adviesraad en niet acties oppakt
vanuit het CP, dit is voor iedereen duidelijk.

4.

Actie

HW
EM

EM

HBr

Ingekomen stukken
4.1 Ter kennisgeving
a) Koepel / Mobility
b) Infographic (bijlage)
Een mooi overzicht, zal op drie punten worden aangepast: Reina
toevoegen en de cijfers 3 en 12 kunnen er af. Het overzicht zal ook
gecheckt worden mbt leesbaarheid.
c) NAW lijsten (bijlage)
d) Lijst vergaderdata en presentaties (bijlage)
4.2 Uitnodigingen
a) Ieder(in) organiseert een digitale themabijeenkomst voor lokale
belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers
van Koplopergemeenten Onafhankelijke Cliëntondersteuning uit de
rondes van 2018, 2019 én 2020. De digitale bijeenkomst wordt gehouden
van 13.30 tot 16.30 uur. Het thema is Leren en verbeteren in de lokale
praktijk rondom cliëntondersteuning. Aanmelden kan via:
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/oco.
4.3 Bespreken
a) Concept woonvisie Westerkwartier (Miranda vd Zee) (bijlagen)
Ook dit memo komt laat op de agenda, is niet speciaal gericht aan ASDW.
HM mist wederom het voormalige gebied van Middag-Humsterland. Net
als iedere burger kan er vandaag nog gereageerd worden, dit concept kan
als kennisgeving worden aangenomen.
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MB

Punt

Omschrijving
b) Casus minima (ingebracht door CP: RS) (bijlage) HBr geeft aan dat deze
anonieme casus is ingebracht om de handelswijze te duiden. De vraag is
of dit een casus voor de ASDW is. Inhoudelijk is dit misschien zo maar
gaat het hier niet vooral om de toonzetting? Het is een uitwerking van
beleid en dit kan opgepakt worden door de themagroepen Wmo en
Participatie. Twee onderwerpen worden aangegeven: de koelkast en
(geen) reiskostenvergoeding van een vrijwilliger. Dit breed meenemen.
c) Lokale inclusie Agenda 2018 (Stand van zaken n.a.v. vraag van JS, uit CP)
(bijlage) De vraag is hoe het hiermee is gesteld.
d) Het Hogeland, gratis met bus en trein https://hethogeland.nl/hulp-bij-laaginkomen/extra-geld-en-regelingen/gratis-met-bus-en-trein (Aanbeveling voor
het Westerkwartier? Deze vraag komt vanuit het CP) Dit punt is in het
gesprek met BVNG meegenomen geeft IB aan. Dit is een onderdeel van
het totale advies, het is nog wachten op het definitieve rapport.
e) Concept werkbudget 2021 (bijlage) Dit zal nog worden aangepast aan het
aantal leden
4.4 Verzonden stukken
Ter kennisneming:
a) Brief verordening maatschappelijke ondersteuning (bijlage)

5.

Actie

HB,JH
IB, DD

EM

HW

Themagroepen
- Themagroep WMO
HB en JH gaan snel starten en zullen Guus vragen voor een overdracht.
- Themagroep Participatiewet
Concept advies mbt de herschikking van regelingen voor mensen met een laag
inkomen.
IB en DD hebben inmiddels contact gehad via Teams met Tjeert Poelman van
BVNG. Er is gesproken over: ontbreken van de visie, betere uitleg potjeswijzer,
schuldsanering (minnelijke deel/niet minnelijke deel), ontwerpen van stadjespas,
fietsproject (dagbesteding/begeleiding), gratis reizen etc. De genoemde
onderwerpen zijn besproken maar waren niet een formeel advies vanuit ASDW.
Onduidelijkheid is er over de status van het rapport, het contact hierover was
lastig en laat. Inwoners zijn betrokken bij het opstellen van het advies en veel is
verwerkt in het rapport. De term “minimabeleid” wordt daarbij niet meer
gebruikt. Er zijn dus verschillende geluiden hierover te horen maar er is nu toch
een goede eerste aanzet gemaakt. Het rapport graag nog formeel aan de ASDW
voorleggen, EM zal dit doorgeven.
- Themagroep Jeugd
Via Teams is er overleg geweest met een jongerenwerker en een leidinggevende
van de Schans. Gesproken is over integraal werken en de uitvoering van de
opdrachten vanuit de aanbesteding. Positief is ervaren dat er gewerkt wordt
vanuit de menselijke maat en het is goed dat je elkaar wederzijds weet te vinden.
HBr deelt zijn zorgen over de hangjongeren in Zuidhorn. Er is geen vaste
hangplek voor hen, het is coronatijd, geeft enkele ongewenste effecten aan.
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EM

Punt

Omschrijving

Actie

Vraagt wat bijvoorbeeld een jongerenwerker hieraan kan doen. Er is aandacht
voor vanuit Leerplicht, politie maar het is goed dat deze signalen worden
gedeeld.
Vandaag stond er een artikel in de krant mbt de hulpvraag van jeugdigen, deze is
gedaald. Hier zal de themagroep Jeugd naar kijken.
6.1. Toegankelijkheid
Een schema (kleurenorganogram) is gestuurd naar EM.
7.2. Bezochte bijeenkomsten
3.
8. Rondvraag / Sluiting
IB: het jaarverslag van de Schans de volgende keer graag op de agenda
(beoordelen mbt evaluatie)
DD: vraagt naar de stand van zaken van Ibabs
HM vraagt kritisch te blijven kijken naar de inhoudelijke agendapunten

EM
MB

HW bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.53
uur.
4.
Actielijst/Planning langere termijn
Nr.

Datum
vergadering

Wie

Wat

EM
HW/EM
Carola van
Engeland

Armoedeonderzoek (Peter Rebergen)
Verordening en Huishoudelijk Reglement ASDW
Nieuwe sociale kaart

1
6
10

07-10-2019
03-02-2020

15
17

06-04-2020
06-04-2020

PR

18
32

08-06-2020
05-10-2020

HW
HW

38
40
43
44

05-10-2020
05-10-2020
02-11-2020
02-11-2020

45

02-11-2020

HW
EM
MB
Participatie en
Wmo
EM

46
47
48
49
50
51

02-11-2020
02-11-2020
02-11-2020
02-11-2020
02-11-2020
02-11-2020

EM
MB
Jeugd
EM
HBr
EM

Wanneer
gereed
Update
Update
2021

Studiedag opnieuw inplannen
Set standaardbrieven Sociaal Domein aan ASDW
ter beoordeling sturen
Afscheid Ton Uyttewaal en Guus Raats
Afspraak met de Schans mbt onafhankelijke
cliëntondersteuning
Positieve reactie mbt programma Dichtbij
Cultuurnota ter advies?
Infographic aanpassen en check toegankelijkheid
Casus

2021
1e kwartaal 2021

Advies mbt de herschikking van regelingen voor
mensen met een laag
Inkomen, graag eerst naar ASDW
Jaarverslag de Schans
Update Ibabs
Afname hulpvraag jeugd
Naam aanbieder (pilot gezinsverzorgenden)
Tekstuele aanpassing in notulen CP
Stand van zaken lokale inclusie agenda 2018

1e kwartaal 2021
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Eind 2020
Dec 2020
Nov 2020
Dec 2020
Dec 2020
Dec 2020

Dec 2020
Dec 2020
Dec 2020
Dec 2020
Dec 2020
Dec 2020

