2020-10
Betreft: Verslag Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 7 december 2020
via Teams

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)
Joyce Haarman (JH)
Han Meuleman (lid) (HM)
Corine Rockers (lid) (CR)
Hessel Brandsen (lid en voorzitter CP) (HBr)
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM)
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB)

Volgende bijeenkomst: maandag 4 januari 2020 van 19.30 – 21.30 uur
Punt

Omschrijving

1.

Opening en vaststelling agenda
HW heet allen welkom in het speciaal aan CR.

2.

Mededelingen

Actie

a)
Memo HW (bijlage)
HW licht het memo toe en geeft aan dat de e-mails met uitnodigingen, informatie etc
naar de contactpersonen van de themagroepen worden verstuurd om verder onder de
leden te verspreiden.

DB stelt dat er drie aspecten zijn te benoemen uit het memo: drie leden per
themagroep, de samenstelling en de ervaringen mbt het functioneren. Er is nu
één nieuw lid, Corine Rockers toegevoegd in verband met de beperking in de
verordening. Dit is al ter behandeling toegestuurd naar de raad. Discussie volgt
over de samenstelling van drie personen per themagroep. Vastgehouden moet
worden aan drie personen om een stabiele basis te hebben, EM en HM zullen dit
nagaan.
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HW,
EM

Punt

Omschrijving

Actie

Afgesproken wordt dat zodra er weer scholingsmogelijkheden zijn, deze worden
ingepland om ook de manier van vergaderen te verbeteren.
Het benoemingsvoorstel van CR komt morgen in het college.
3.

Themagroepen (aandachtspunten, stand van zaken)
a) Themagroep WMO

Tegemoetkoming meerkosten (bijlage)
Reactie op brief beschikking WMO (bijlage)
b) Themagroep Participatiewet

Informatiemap bijstand (bijlage)
Reacties op de brieven en een algemene opmerking (bijlage)
c) Themagroep Jeugd

Reactie op brief uitkering participatiewet DB (bijlage)
EM vraagt of het mogelijk is om alle brieven met de opmerkingen te bundelen.
Discussie ontstaat hoe dit alles vorm moet krijgen en wie dit gaat oppakken, hoe
dit zal worden georganiseerd.
Diverse zaken worden genoemd: ambtenaren moeten wellicht geschoold worden
(laaggeletterdheid, toegankelijkheid), het samen optrekken met
communicatiemedewerkers, is het een advies of is het een gezamenlijke klus,
juridische en communicatieve kennis is nodig, hoe komt dit onderwerp bij de
ASDW terecht.
De aanleiding van dit punt was de toonzetting in de correspondentie betreffende
het sociaal domein, deze kon wellicht op punten worden verbeterd.
HW,
Afgesproken wordt dat het een algemeen advies zal worden met daarbij (een
DD
aantal) gebundelde brieven. HW en DD gaan dit oppakken.
JH en HB hebben inmiddels een gesprek gehad met Guus Raats.
CR komt bij de themagroep WMO.
DB geeft aan dat vanuit het gesprek met de Schans en het jaarverslag dezelfde
intentie terug is te vinden.
HM stelt het vuurwerkverbod en de mogelijke bestraffing aan de orde.
IB licht de hulpvraag toe aan HB nav twee verschillende aanvragen die
terugkomen in advertenties.
d) Conceptverslag vergadering CP van 09-11-2020 (bijlage)
Actiepunten 7,20,25
Nav de lokale inclusieagenda is er na een tijd van stilte een afspraak gemaakt met
het Platform toegankelijk Westerkwartier.
4.

Notulen
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Punt

Omschrijving

Actie

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)

Actielijst:
1. Gereed
17. Gereed.
18. Gereed. Ze waardeerden het bezoek en de presentjes, de hartelijke groeten.
32. Overleg geweest over het Koploperstraject. HW geeft een toelichting.
38. Gereed.
40. Gereed.
43. Gereed.
45. Gereed.
46. Gereed.
47. De directie gaat een besluit nemen over het gebruik van Teams voor externe
partijen.
48. Komt terug in punt 53, gereed.
49. Gereed.
50. Gereed.
51. Gereed.
5.

Bespreken
a) Monitor sociaal domein 2019 (bijlagen: a tm g)
De hulpvraag onder jongeren is gedaald, graag specificeren. Wat betekent dit
financieel? Of is er geografisch een daling van het aantal jongeren? EM zal dit
nagaan.
Het bedrag van de re-integratie is fors lager, reden? Dit vraagt EM na.
Dataproces/besturingsinformatiesysteem, wat is dit voor proces en wat is
de stand van zaken? Vraagt EM ook na.

EM
EM
EM

b) Adviesaanvraag armoedeonderzoek en herschikken minimaregelingen
(bijlagen: a tm e)
De werkgroep Participatie heeft op een aantal punten geadviseerd. Aan het
minimabeleid is toegevoegd een voorwaarde mbt GKB en de
afvalstoffenheffing is eruit gehaald. Deze punten worden nu al in gang gezet.
Het minimabeleid wordt verder uitgesteld naar volgend jaar. Het door
ontwikkelen van regelingen is erg verwarrend, hoe worden de mensen
geïnformeerd?
Afgesproken wordt dat IB en DD tekst aanleveren aan HW, een reactie zal
nog worden opgesteld.
6.

Stukken verzonden/ter kennisgeving
a) Brief aan college Koploperstraject/dichtbij

3

IB,
DD,
HW

Punt

Omschrijving

Actie

b) Subsidieregeling amateurkunst cultuur sport welzijn gezondheid en onderwijs
gemeente Westerkwartier 2021
Er was subsidie per lid van de muziekvereniging geadviseerd.
“identiteit” is een gemiste kans, wordt opgemerkt.
Er is o.a. €5.000 p.j. subsidie toegekend aan het Platform Toegankelijk
Westerkwartier, HBr zal nagaan waaraan dit wordt besteed.

HBr

Gesproken wordt over de procedurele gang van zaken.
Vervolgens was er enige onduidelijkheid over een aantal artikelen.
1.
7.2. Toegankelijkheid
3. Zie punt 6.
8.

Rondvraag / Sluiting
IB stond met een interview in een nieuwsbrief:
https://alliantievrijwilligeschuldhulp.nl/interview-ingrid-de-bruijn-humanitaswesterkwartier/?utm_source=nieuwsbrief_november&utm_medium=email&utm
_campaign=humanitas_westerkwartier_interview
Er worden diverse virtuele workshops gehouden met thema’s als armoede, jeugd,
eenzaamheid etc., wellicht zijn deze interessant.
Infographic: niemand heeft bezwaar om met zijn/haar naam hierin te worden
genoemd.
HBr wijst op meer vergaderdiscipline.
HM wijst nogmaals op de gebieden van voormalig Middag Humsterland, deze
worden vaak vergeten in nieuwe beleidsplannen.
CR zal door IB worden bijgepraat mbt zaken ASDW.
Tot slot wenst iedereen elkaar nog fijne en gezonde feestdagen toe.
De sluiting van de vergadering is om 21.28 uur.

4.
Actielijst/Planning langere termijn
Nr. Datum
vergaderin
g
6
07-10-2019
10 03-02-2020
15

06-04-2020

Wie

Wat

Wanneer
gereed

HW/EM
Carola van
Engeland

Verordening
Nieuwe sociale kaart

2021

Studiedag opnieuw inplannen

2021

4

44

02-11-2020

45

02-11-2020

Participatie en
Wmo
EM

52

07-12-2020

HW, DD

53

07-12-2020

EM

54
55

07-12-2020
07-12-2020

IB, DD,HW
HBr

Casus

Dec 2020

Advies mbt de herschikking van
regelingen voor mensen met een laag
Inkomen, graag eerst naar ASDW
Advies met aanbevelingen
correspondentie verordeningen
Diverse vragen: daling hulpvraag jeugd,
re-integratiebedrag lager, reden en
Dataproces/besturingsinformatiesysteem
Reactie minimabeleid
Besteding subsidie Platform Toegankelijk
Westerkwartier

1e kwartaal
2021
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Januari 2021

Januari 2021
14 Dec 2020

