Platform Cliëntparticipatie

Betreft: Conceptverslag bijeenkomst Platform Cliëntparticipatie (CP)
van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 9 november 2020 via TEAMS

2020-10
Aanwezig:

Hessel Brandsen (voorzitter) (HBr)
Elly Dragstra (lid) (ED)
Jorine Steigenga (lid) (JS)
Chris Nieland (lid) (CN)
Joost van der Velde (lid) (JV)
Reina Smallenbroek (lid) (RS)
Lammert Zuiderveld (lid) (LZ)
Marijke Bijlsma (ambtelijk secretaris) (MB)

Afwezig:

Wiea Schuur (lid) (WS)

Volgende bijeenkomst: maandag 14 december 2020 van 19.30 – 21.30 uur
Punt

Omschrijving

1

Opening en vaststelling agenda
HBr heet allen welkom en gestart wordt met de vraag hoe het met iedereen gaat.
De verstuurde e-mails zullen bij punt 4.4 worden besproken.

2

Mededelingen

3

Notulen
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 05-10-2020 (bijlage)
Gezinsverzorgende Westerkwartier (nav agendapunt 39)
Dit verslag is voor de CP ter kennisgeving.
Naar aanleiding van pagina 2, punt 6: de presentatie doorcentralisatie(?)
beschermd wonen is verzet naar 9 februari.

1

Actie

Punt

Omschrijving
Pagina 4, punt e: RS zit al in de themagroep Participatie. Voor as donderdag
moet er al een advies liggen, RS zal het 2e concept navragen bij Ingrid de Bruijn
en David Dolstra.
Pagina 5: Gezinsverzorgenden: aangegeven wordt dat het CP graag kennis
neemt van de evaluatie voordat er verdere beslissingen worden genomen. HBr
neemt dit verzoek mee naar de ASDW.
b. Conceptverslag vergadering CP van 12-10-2020 (bijlage)
Tekstueel:
Pagina 2, punt 7: “Privacy” wordt vervangen door “objectiviteit”. Mocht er een
gelegenheid komen van een mogelijke belangenverstrengeling dan zal er geen
gebruik worden gemaakt van stemrecht. Integriteit zou in dit kader ook een
betere benaming geweest zijn en hierover is eerder al uitvoerig gesproken.
JW moet JS zijn.
Actiepunten:
8. Gereed.
10. Gereed.
11. Gereed.
13. Gereed.
14. Gereed.
15. Gereed.
16. Gereed.
17. Gereed.
18. Gereed.
19. Gereed.
De notulen worden met de bovenstaande aanpassingen vastgesteld.

4

Ingekomen stukken
4.1 Ter kennisgeving
a. Koepel / Mobility
b. Infographic (bijlage)
Is aangepast: RS is toevoegd en de cijfers 3 en 12 zijn weggehaald.
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)
2

Actie

HBr

Punt

Omschrijving

Actie

Het CP had dit eerder ter inzage willen hebben, er kon door bewoners tot 3
november gereageerd worden. Alleen hoofdstuk 5 en 6 zijn interessant voor het
CP, gevraagd wordt om welke concrete projecten dit gaat. Opgemerkt wordt dat
dit doet denken aan een reclamefolder voor woningbouw. Het wordt nu als
kennisgeving aangenomen, het CP graag een volgende keer eerder worden
betrokken.
b. Casus minima (ingebracht door CP: S) (bijlage)
HBr geeft een toelichting van wat in het ASDW is besproken, dit is een handvat
voor een algemeen doel. De punten zullen worden meegenomen door de
themagroep Participatie. RS geeft een update van de geschetste casus en geeft
een positieve ontwikkeling hierin aan.
c. Lokale inclusie Agenda 2018 (Stand van zaken n.a.v. vraag van JS, uit CP)
(bijlage)
Deze is destijds goedgekeurd door de raad en na de herindeling is dit onderwerp
blijven liggen. Thom Wietzes houdt zich binnen de gemeente bezig met dit punt.
HBr zal de stand van zaken hieromtrent met Han van der Wijk bespreken.

HBr

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 besproken in het ASDW en deze regeling is ook meegenomen in de
bespreking van de themagroep Participatie. In de gemeente Loppersum is
gekozen voor het aanbieden van elektrische auto’s ivm het beperkte aanbod van
het openbaar vervoer. HBr geeft complimenten voor deze mooie inbreng vanuit
het CP.
e. Concept werkbudget 2021 (bijlage)
Dit is aangepast aan de normen van 2020, er vindt één keer per half jaar een
betaling plaats.
4.4 Verzonden stukken
Ter kennisneming:
a. Brief verordening maatschappelijke ondersteuning (bijlage)
Complimenten voor de verwoording.
b. Brief programma dichtbij/koploperstraject
Het CP gaat akkoord met de opgestelde brief.
c. Sportakkoord (per e-mail de reactie van Esther Kooi) / vastlegging gesprekken
Er wordt niet ingegaan op de fysieke toegankelijkheid.
Afgesproken wordt dat alle overige opmerkingen met betrekking tot
bovenstaande naar MB kunnen worden gestuurd om ze vervolgens later rond te
sturen.
5

1. Toegankelijkheid

3

Allen

Punt

Omschrijving

Actie

ED geeft aan dat deze week de week van het gehandicapte kind is en stelt een
initiatief voor mbt speelplaatsen. ED zal samen met JS onderzoeken of hiervoor
een ongevraagd advies gemaakt kan worden.

ED, JS

Er zijn gesprekken opgestart en er wordt gewerkt aan een huishoudelijk
reglement.
6
7

2. Bezochte bijeenkomsten
3.
Rondvraag / Sluiting
JS: Bij de agenda zat een document ter kennisgeving:
Herschikken potjes voor inwoners met een laag inkomen gemeente
Westerkwartier
Dit document is inmiddels besproken met RS, themagroep P-wet en de opsteller.
Er werd stigmatiserend gesproken over afvalverwerking. RS zal een update
opvragen.

RS

RS geeft aan dat voor de bijstandsgerechtigden eerst papieren mondkapjes
beschikbaar waren, nu kunnen er uitwasbare mondkapjes aangevraagd worden.
ED: er is een gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd in Marum.
Er zal informatie naar het CP worden toegestuurd over het Platform
ED
Toegankelijkheid Westerkwartier. ED zal een uitwerking maken voor een vervolg.
HBr bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om
20.55 uur.
4.

Actiepunten CP
Nr.

Vergadering

Wie

Wat

Wanneer

7

14-09-2020

HBr

05-10-2020

9
20
21

14-09-2020
09-11-2020
09-11-2020

JV
HBr
Allen

22
23

09-11-2020
09-11-2020

ED, JS
RS

24

09-11-2020

ED

25

09-11-2020

HBr

Heldere taal en ontvangstbevestiging als
verbeterpunten noemen (voor ASDW)
Traject verordeningen vaststellen
Lokale inclusie Agenda 2018
Eventuele opmerkingen versturen mbt
sportakkoord en vastlegging gesprekken
Speelplaatsen, ongevraagd advies?
Update vragen van document
“herschikkking….Westerkwartier”
Platform Toegankelijkheid Westerkwartier,
informatie sturen en uitwerking vervolg
maken
Pilot gezinsverzorgenden (verzoek om
evaluatie op tijd te ontvangen )

4

05-10-2020
14-12-2020
14-12-2020
1e kwartaal 2021
14-12-2020
14-12-2020

14-12-2020

