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Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
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Datum:
Tijd:
Locatie:

Maandag 3 december 2018
19.30 - 21.30 uur
Gemeentehuis Marum (Molenstraat 45, 9363 BA Marum)

Aanwezig:

Mevrouw D. de Boer
De heer D. Dolstra
Mevrouw I. de Bruijn
De heer G. Raats
De heer E. Ramaker
De heer T. Uyttewaal
Mevrouw R. van der Wal
De heer J.H. van der Wijk, voorzitter
De heer R. Zijlstra

DB
DD
IB
GR
ER
TU
RW
HW
RZ

Mevrouw C. van Engeland, beleidsmedewerker
Mevrouw M. Bijlsma, ambtelijk secretaris
Mevrouw S. Venema, beleidsmedewerker

CE
MB
SV
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Opening
De voorzitter heet allen welkom.
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Vaststellen agenda
Bij de rondvraag wordt toegevoegd:
- Vrijwilligers Spinn nog niet benaderd door De Schans (TU)
- Lokale loketten in de vier gemeentehuizen worden per 1 september opgeheven (TU)
Bij agendapunt 7 wordt toegevoegd:
- Nagekomen document: stand van zaken ontwikkeling themagroep Jeugd (DB, RZ)
- Aanmelding voor het Platform Cliëntenparticipatie: Bert Vos (CE)
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Verslag en actielijst (1 november jl)
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.
Punt 5 “onderlinge afstemming” en punt 8: voorgestelde werkwijze is te rigide en niet
praktisch.
Afgesproken wordt dat de actuele uitnodigingen weer worden doorgestuurd en dat
hierop niet meer gereageerd wordt. Mocht dit wel nodig zijn, dan verloopt dit via de
voorzitter. De agenda en bijbehorende stukken worden in principe 10 dagen voor de
vergadering verstuurd.
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Punt 6: vanuit de gemeenteraad van Zuidhorn is er een ombudsvrouw.
Kandidaten uit Marum die eerder hebben gesolliciteerd hebben voor de Adviesraad
Sociaal Domein mogen in principe worden benaderd voor een themagroep. Wel moet
goed worden gelet op de criteria die uitsluitsel geven. In principe staat daar geen
vergoeding voor.
Actielijst:
8. De cijfers worden de volgende vergadering besproken. Door alle drukte rondom de
herindeling komt er voor de 2e helft geen nieuw overzicht. Gereed.
7. Gereed.
6. Gereed.
5. Komt de volgende keer op de agenda.
3. Communicatieplan: vanuit de Stuurgroep zijn stukken opgesteld. Het is de
bedoeling dat dit verder wordt opgepakt en uitgewerkt. De heer Van der Wijk en
mevrouw Van Engeland zullen een voorzet doen. Actie HR, CE.
2. Gereed.
1 . Gereed.
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Lijst van aftreden
De voorgestelde lijst van aftreden wordt akkoord bevonden.
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Concept Mededelingenbulletin
De vragen hierbij worden gesteld: wie is de doelgroep?
Naar welke organisaties willen we lijnen uitzetten?
Het concept wordt besproken.
Ipv nieuwsbrief de benaming van “stand van zaken” gebruiken?
AVG-proof is belangrijk item.
De nieuwsbrief kan mogelijk op de website geplaatst worden van:
Sociaal Domein, inkoop WMO Westerkwartier.
De goedgekeurde verslagen kunnen ook op een website geplaatst worden.
Het zou toch ook mogelijk moeten zijn om de nieuwsbrief naar de personen te sturen
die een onderdeel zijn van belangenorganisaties. Afgestemd wordt dat de nieuwsbrief
in ieder geval naar de themagroepen kan worden gestuurd en naar de raadsleden van
de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Het punt van de laaggeletterdheid wordt ook besproken.
Voor hen is deze informatie niet toegankelijk.
Voor het Westerkwartier is er een contactpersoon aangesteld om de leesbaarheid te
bevorderen. Mevrouw De Bruijn zal de naam doorgeven van deze persoon aan
mevrouw Van Engeland. Actie IB.
De contactpersoon van de nieuwsbrief wordt de nieuwe ambtelijke secretaris.
(adviesraad@westerkwartier.nl) Het vergaderschema komt op de website te staan.
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Afgestemd wordt dat de nieuwsbrief zal worden aangevuld / aangepast door de heer
Van der Wijk. Mevrouw Van Engeland zal de tekst verder vereenvoudigen en zal
zorgen voor publicatie en verspreiding.
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Werkbudget
Er zijn al formulieren om te kunnen declareren, wellicht moeten deze even worden
aangepast . Mevrouw De Bruijn stuurt dit formulier naar de ambtelijk secretaris. Actie
IB.
In december wordt er een vast bedrag overgemaakt en in juli wordt het eerste half
jaar van 2019 verrekend. De voetnoot onderaan het blad geldt alleen voor de
voorzitters. In een later stadium kan worden bekeken of er een herziening nodig is.
Bij het punt deskundigenbevordering kan worden gedacht aan een studiedag voor het
team, individuele scholing, bijeenkomst van de Koepel, zelf iets organiseren etc.
Een eventueel bedrag wat overblijft voor 2018 gaat niet over naar 2019.
Zoals eerder is afgesproken heeft de ambtelijk secretaris een lidmaatschap bij de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein afgesloten vanaf 2019.
Een jaarplan voor 2019 zal worden gemaakt. Actie allen.
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Invulling Cliëntenparticipatie
A. Aanvraag juridisch advies
B. Uitslag juridisch advies
De jurist gaf aan dat we ‘aan het werk’ kunnen gaan, later komt er een
wijziging op de verordening. Leefbaarheid is ook een onderdeel van de WMO
en komt ook aan de orde in de Adviesraad. (in de orde van gemeenschapszin,
mantelzorg, burenhulp etc)
C. Benoemingsvoorstel
Twee kandidaten: Jorine Steigenga en Bert Vos.
D. Vacant stelling, overige posities incl. voorzitter
Het document: “voorstel samenstelling Platform Cliëntenparticipatie” wordt
besproken. (nagekomen stuk nummer 2). De lijst met punten wordt
doorgenomen.
Voor categorie 3 en 4: de voorzitter zal de voorlopige ontheffing aanvragen op
de verordening, actie HW.
Tekst moet worden aangepast in: “voordragen” ipv aan te wijzen. Actie IB, ER,
DD.
De Adviesraad heeft geen bevoegdheid, dit heeft alleen het college.
De punten bij categorie 5 tm 8 zullen door mevrouw Van Engeland met een
jurist worden besproken. Actie CE.
Punten 5 en 6 zijn ingevuld, de voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk
voordrachten in één keer te doen. Voor punt 9 zal er een oproep worden
geplaatst, ook op de website van het Westerkwartier. Een tekstueel voorstel
zal worden gedaan. Actie IB, ER, DD.
Punt 2: er zal zelf gezocht worden naar een geschikte kandidaat. Actie IB, ER,
DD.

3

8
9

10

Armoedepact is geen apart orgaan maar is een overeenkomst tussen een
aantal groepen uit het Westerkwartier. Mevrouw De Bruijn zit in de kerngroep
van het Armoedepact. Het zijn dus geen diensten maar organisaties.
Verslag overleg Platform Gehandicapten Leek
Ter kennisgeving.
Bezochte bijeenkomsten
- Armoedepact
De kerngroep bestaat uit een kerngroep van acht personen. Mevrouw De
Bruijn is één van deze acht en heeft de bijeenkomst bezocht, ook namens
Humanitas. Bureau Bries is de aanjager van dit project en er is een lijst
geformuleerd met concrete plannen inclusief een tijdspad. Deze staan
vermeld in een nieuwsbrief.
- Gevraagd wordt naar een bijeenkomst mbt dagbestedingen.
Mevrouw Van Engeland zal dit nagaan. Actie CE.
Ingekomen stukken en uitnodigingen
Betreft nagekomen stuk 2 van de heer Zijlstra en mevrouw De Boer: Themagroep
Jeugd.
De insteek is om geen groep permanente leden aan te haken, niet alle onderwerpen
zijn voor een ieder interessant en ieder heeft zijn/haar vakgebied. Het worden wel
vaste “benaderpersonen”. Het gaat om het beleid te toetsen van het Westerkwartier.
Wanneer je verschillende disciplines samenbrengt, krijg je kruisbestuiving. Ook
netwerken zullen worden benaderd. Gesproken wordt over de mogelijke
vergoedingen en andere mogelijke ingangen: jongerenwerkers, middelbare scholen,
jeugdclubs van kerken etc.
Afgesproken wordt dat in januari de themagroepen WMO en Participatie worden
besproken.
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Toegankelijkheid
Geen bijzonderheden.
W.v.t.t.k. / Rondvraag
- Er is blijkbaar nog steeds geen contact met de vrijwilligers van Spinn opgenomen
door de Schans. (TU)
Begin 2019 zal er door de Schans een bijeenkomst worden ingepland maar daar kan
zolang niet op worden gewacht.
Afgesproken wordt dat de heer Uyttewaal dit signaal uitwerkt en dat er na
afstemming een ongevraagd advies namens de Adviesraad zal worden verstuurd.
Actie TU.
- Lokaal loket (TU)
Gevraagd wordt of het klopt dat er na september 2019 geen loket meer is in Marum?
Wat is het plan hier achter, wat is de visie?
Afgesproken wordt dat de heer Van der Wijk deze vraag zal uitzetten. Actie HW.
- MEE (IB)
MEE neemt tot 1 januari 2019 geen hulpvragen meer aan. Sinds 1 november tot 1
januari 2019 ontstaat er een “gat” en wordt er doorverwezen naar maatschappelijk
werk. Dit zal worden nagevraagd bij de werkgroep basisondersteuning.
Actie CE.
- Onafhankelijke cliëntenondersteuning in wijkteam (IB)
Het voorstel zal in de volgende vergadering worden besproken.
- Sociaal raadliedenwerk (IB)
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Dit voorstel komt in januari ook op de agenda.
- Jeugdzorg (RZ)
Het gaat om veel geld, er zijn veel tekorten, budgetten zijn niet toereikend. Er is
landelijk beleid maar elke gemeente worstelt hier mee. De conceptbegroting 2019
voor het Westerkwartier wordt pas in 2019 vastgesteld. Daarom kunnen we als
Adviesraad hier nog niets mee.
- Wat te doen met alle documenten? (GR) Het betreft voornamelijk
achtergrondinformatie, kan als kennisgeving worden aangenomen.
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Afsluiting

Actielijst ASDW
17.

Navraag doen mbt MEE

CE

16.

Vraag uitzetten mbt lokaal loket

HW

15.

Vrijwilligers van Spinn/de Schans: opzet maken voor ongevraagd
advies

TU

14.

Is er een bijeenkomst geweest mbt dagbestedingen?

CE

13.

Voor de Cliëntenparticipatie: voorlopige ontheffing aanvragen,
Tekst aanpassen
Jurist raadplegen

HW
IB, ER, DD
CE

12.

Jaarplan 2019

Allen

11.

Declaratieformulier, voorbeeld

IB

10.

Mededelingenbulletin (leesbaarheid, aanpassen/aanvullen,
verspreiden)

CE

9.

Contactpersoon leesbaarheid doorgeven aan CE.

IB
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Wie wordt het aanspreekpunt per themagroep?
Actief mensen gaan benaderen

Allen
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Communicatieplan

HW, CE
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