Platform Cliëntparticipatie

Betreft: Verslag bijeenkomst Platform Cliëntparticipatie (CP)
van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 14 december 2020 via TEAMS

2020-11
Aanwezig:

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

Afwezig mkg:

Chris Nieland (lid) (CN)

Volgende vergadering: maandag 11 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur
Punt
1.

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
HBr heet allen welkom en geeft aan waarom CN niet kan aansluiten bij deze
vergadering.
De notulen van het CP worden onder punt 4 (notulen) gezet en de notulen van
het ASDW komen bij punt 6 (ter kennisgeving)

2.

Mededelingen
LZ hoopt binnenkort weer naar huis te kunnen gaan.
JV had een probleem met het ontvangen van de agenda en de stukken en kon
zich hierdoor niet goed voorbereiden.
a) Memo HW (bijlage)
Inhoudelijk kan iedereen zich hierin vinden, er zijn twee opmerkingen.
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Actie

Punt

Omschrijving

Actie

Naar aanleiding van het aantal leden in het ASDW/themagroepen; dit kan een
vast lid zijn maar kan ook een tijdelijk lid zijn, is een dynamische samenwerking.
Graag voortaan een datum toevoegen bij een notitie. Hier zal in het vervolg
rekening mee worden gehouden.
3.

Themagroepen (aandachtspunten, stand van zaken)
a) Themagroep WMO
Tegemoetkoming meerkosten (bijlage)
Reactie op brief beschikking WMO (bijlage)
Reactie JV keukentafelgesprek (bijlage)
Dat wat rood is aangegeven in de brieven, zijn toevoegingen vanuit de
themagroepen.
Het telefoonnummer 14 0594 klopt, dit is gebruikelijk bij gemeenten.
In die brief mbt toekennen van hulp bij gemeenten wordt gesproken over
voorliggende voorzieningen. Dit is ambtelijke taal en niet duidelijk. Ook
juridische taal moet eenvoudiger gemaakt kunnen worden.
Vanuit het overleg van het ASDW is afgesproken dat er een advies uitgaat met
een bundeling van de brieven.
LZ wil taalkundig nog wel eens naar de brieven kijken.
Mbt keukentafelgesprek; een ieder is akkoord met een notitie die hierover naar
het ASDW zal worden gestuurd.

JV

b) Themagroep Participatiewet
Informatiemap bijstand (bijlage)
De opmerkingen zijn doorgestuurd, punt is afgehandeld.
Reacties op de brieven en een algemene opmerking (bijlage)
Mbt brief 4; hierin wordt gesproken over taaleis f 1. Je kunt mensen niet
afrekenen, uitsluiten op basis van dit niveau. Je doet geen recht dan aan mensen
die laaggeletterd zijn. Je kunt het ook anders lezen: er moet dan gewerkt worden
aan de taalvaardigheid. De achtergrond moet eerst duidelijk zijn, dan kan worden
beoordeeld of dit juist is geformuleerd.
WS geeft aan dat bij Novatec scholing wordt gegeven door het Alfa college.
Mbt brief 6; brief kindpakket.
Er staat geen alternatief bij voor mensen die niet over een computer beschikken
of niet digitaal vaardig zijn.
Helaas komt dit vaker voor, mensen moeten zich aanpassen aan de systemen.
c) Themagroep Jeugd
Reactie op brief uitkering participatiewet DB (bijlage)
4.

Notulen
Conceptverslag vergadering CP van 09-11-2020 (bijlage)
Actiepunten:
7. Gereed
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HBr

Punt

Omschrijving

Actie

20. Gereed
25. Gereed
5.

Bespreken
a) Monitor sociaal domein 2019 (bijlage)
Het gebruik van Engelse terminologie is niet nodig.
Ook worden er grafieken vermeld die geen inzicht geven.
b) Adviesaanvraag armoedeonderzoek en herschikken minimaregelingen
(bijlage)

1. De themagroep is teleurgesteld over het definitieve rapport. Met heel veel aangegeven
punten is blijkbaar niets gedaan. Genoemd wordt: waarde van een aangepaste auto
buiten het vermogen houden, een computer is een noodzaak in een huishouden etc.

Nagezonden conceptbrief “adviesherschikking minima” dd 15 december
Graag afkortingen voluit schrijven zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen (WSNP)
In de brief komt het teleurstellende gevoel vanuit de themagroep niet terug, dit
zal nog worden toegevoegd aan de brief.
6.

HBr

Stukken verzonden/ter kennisgeving
a) Brief aan college Koploperstraject/dichtbij (bijlage)
HBr geeft aan hoe de bijeenkomst is geweest.
b) Subsidieregeling amateurkunst cultuur sport welzijn gezondheid en onderwijs
gemeente Westerkwartier 2021 (bijlage)
Deze regeling staat ook op de website.
c) Conceptverslag vergadering ASDW van 02-11-2020 (bijlage)
Nav actiepunt 17; zes brieven zijn 11 november verzonden
Nav actiepunt 46; Infographic en jaarverslag de Schans (bijlage)
Punt 6: wat is een kleurenorganogram? MB zal dit navragen bij EM.

MB

Mbt jaarverslag de Schans; wat zijn de ervaringen inmiddels van de mensen die
hulp vroegen? Het is bijna 2021, wat is het nut om de versie van 2019 te
verspreiden?
Er is een enorme piek in de huishoudelijke hulp geweest, dit is niet terug te
vinden in de verantwoording.
Er staan trends in van oneigenlijk gebruik.
Er is een overdaad aan grafieken, deze zijn niet allemaal zinvol.
De kleuren en de contrasten zijn niet goed te onderscheiden, er kan ook met
motieven in zwart/wit worden gewerkt.
HBr neemt dit mee naar het ASDW.

HBr

2.
7. Rondvraag / Sluiting
Er wordt gevraagd naar de hoogte en de bestedingsdoelen mbt de subsidie voor
Platform Toegankelijk Westerkwartier. JS en ED zullen dit nagaan.
De infographic kan worden gepubliceerd, iedereen is akkoord met de vermelding
van zijn/haar naam hierin.
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JS, ED

Punt

Omschrijving

Actie

ED zal een vraag uitzetten aan HBr met in cc Han van der Wijk mbt punten op de
besluitenlijst van b&w, is hier een rol weggelegd voor CP/ASDW?
JD licht het digitale gesprek met wethouder Nederveen toe. Het Platform
Toegankelijkheid Westerkwartier kan zelfstandig opereren en er komt geen
koppeling met de ASDW/CP. Het huishoudelijke reglement is al bijna klaar.
JV geeft aan dat er een webinar was “ouderen aan de knoppen” waarin is te zien
hoe Het Hoge Land zaken heeft geregeld.
HBr bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en verlaat de vergadering.
3.

8.

Evaluatie voorzitterschap CP
Ieder lid krijgt de mogelijkheid om punten aan te geven.

9.

Sluiting
LZ sluit de vergadering om 21.12 uur.

Actiepunten CP
Nr.

Vergadering

Wie

Wat

Wanneer

9
21

14-09-2020
09-11-2020

JV
Allen

05-10-2020
14-12-2020

22
23

09-11-2020
09-11-2020

ED, JS
RS

24

09-11-2020

ED

25

14-12-2020

JV

26

14-12-2020

Hbr

Traject verordeningen vaststellen
Eventuele opmerkingen versturen mbt
sportakkoord en vastlegging gesprekken
Speelplaatsen, ongevraagd advies?
Update vragen van document
“herschikkking….Westerkwartier”
Platform Toegankelijk Westerkwartier,
informatie sturen en uitwerking vervolg
maken
Notitie voor ASDW maken
keukentafelgesprekken
Opmerkingen mbt brieven meenemen naar
ASDW en mbt conceptbrief

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

11-01-2021
11-01-2021

“adviesherschikking minima” dd 15
december
27
28
29

14-12-2020
14-12-2020
14-12-2020

MB
HBt
JS, ED

30

14-12-2020

ED

Kleurenorganogram
Punten mbt jaarverslag de Schans

Platform Toegankelijk Westerkwartier
(subsidie; hoogte en bestedingsdoelen)
Wat is rol CP/ASDW mbt punten op de
besluitenlijst van b&w

4

11-01-2021
11-01-2021
11-01-2021
11-01-2021

ED

