Vastgesteld verslag

ASDW

2019-06

Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 4 maart 2019
19.30 – 22.00 uur
Leek, Tolberterstraat 66

Aanwezig:

David Dolstra (DD)
Ingrid de Bruijn (IB)
Eddy Ramaker (ER)
Ton Uyttewaal (TU)
Han van der Wijk, voorzitter (HW)
Rens Zijlstra (RZ)
Dieneke de Boer (DB)
Gezina de Haan, ambtelijk secretaris (GH)

Afwezig m.k.: Guus Raats (GR)
Rennie van der Wal (RW)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2

Vaststellen agenda en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
1. Nieuwe logo wordt vastgesteld.
Logo:
Het logo verbeeldt de overleggen van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
(ASDW) waarin de mens in de samenleving centraal staat. Het lijntje verbeeldt de
contouren van een tekstwolkje.
2. Op grond van het huidige gemeentelijk beleid worden er geen geprinte stukken
meer ter beschikking gesteld, maar worden zoveel als mogelijk is digitaal verstrekt.
3. De Nieuwsbrief van de Koepel wordt vanuit het secretariaat niet meer verstrekt. Op
15 februari 2019 zijn de inloggegevens per mail aan de leden verstuurd. Op verzoek is
de betreffende mail op 5 maart 2019 nogmaals toegezonden aan David, Ton en
Dineke.
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Verslag en actielijst (4 februari 2019)
Het verslag wordt vastgesteld.
Afgesproken wordt om reden van afwezigheid te melden als met kennisgeving afwezig
(afwezig m.k.).
Actielijst ASDW wordt geactualiseerd.
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Themagroep WMO (Rennie, Ton, Guus)
De themagroep vordert. De groep heeft drie leden, en de wens is om deze groep nog
verder uit te breiden.
Ton vraagt hoe er gehandeld moet worden in de situatie dat er een probleem wordt
gesignaleerd dat als urgent wordt bestempeld. Moet er ad-hoc actie worden
ondernomen, of moet in alle gevallen de eerstvolgende vergadering van de ASDW
worden afgewacht. En wie bepaald of een probleem urgent is.
Hierover wordt gediscussieerd. Afgesproken wordt dat de gangbare weg is om in een
dergelijke situatie het probleem te melden via het algemene mailadres van de
adviesraad. Het secretariaat overlegt met de voorzitter over de mate van urgentie en
de wijze van afhandeling. Kan advies van de ASDW niet wachten tot de eerstvolgende
vergadering, dan is er de mogelijkheid een tussentijdse vergadering in te lassen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen adviezen en uitnodigingen. Het gaat in de
genoemde situatie om een gevraagd of ongevraagd advies van de ASDW. Dit kan niet
via de mail.
De voorzitter geeft aan dat ambtenaren niet rechtstreeks benaderd kunnen worden.
Ingrid geeft aan dat er in geen geval moet worden afgeweken van de eerder
afgesproken vergaderstructuur.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
Er is nog geen vergadering belegd. Het blijkt lastig om onder de doelgroep uitbreiding
te vinden.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Rens)
De themagroep maakt zich zorgen over mogelijke bezuinigingen die eraan zitten te
komen en wat de mogelijke consequenties hiervan zijn.
De groep is nagenoeg compleet. De Hanze Hogeschool doet mee en de RIGG moet nog
bespreken of ze meedoen.
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Stand van zaken invulling Cliëntenparticipatie
Voor de doelgroep ouderen is een kandidaat gevonden. Novatec onderzoekt
momenteel of er binnen de organisatie geschikte kandidaten zijn om de doelgroep
beschut in de Cliëntenparticipatie te vertegenwoordigen. Ook worden er acties
ondernomen om vertegenwoordiging te vinden vanuit de doelgroep Jeugd.
Het is lastig geschikte kandidaten te vinden, omdat de verschillende themagroepen uit
dezelfde vijvervissen. Ook is vertegenwoordiging vanuit de doelgroepen GGZ en
uitkeringsgerechtigden nog niet rond. Het blijkt dat de groep uitkeringsgerechtigden
zich niet veilig voelt om advies te geven, omdat de adviezen openbaar zijn. De leden
vinden dit een zorgelijke situatie. Vanuit het armoedepact willen mensen wel graag
meepraten. Wellicht kunnen ervaringsdeskundigen deelnemen in de
Cliëntenparticipatie.
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III Ongevraagd advies participatiefonds
Het advies verzonden. Afgesproken wordt een overzicht van de ongevraagde adviezen
in het verslag op te nemen om de voortgang bij te kunnen houden.
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Training op Maat
Op grond van de inventarisatie zullen naast de punten 1, 2, 3, 17, 18 en 19, in ieder
geval ook de punten 9 en 10 behandeld worden.
Besloten wordt om op een zaterdag vóór 15 mei 2019 van 09.00 – 17.00 een training
te organiseren. Middels een datumprikker wordt hiervoor een datum gepland. Ingrid
zal de datumprikker versturen. Met de uitkomst hiervan gaat de voorzitter in overleg
met de trainster. Wanneer de definitieve datum bekend is zal het secretariaat een
locatie regelen.
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Inhoudelijke opdracht basisondersteuning (de Schans)
(Bijlage 5 vergadering 4 februari 2019)
Hierover wordt gediscussieerd. Geconcludeerd wordt dat de ASDW een signalerende
functie heeft. Het is in geen geval de bedoeling de Schans te toetsen, dit is primair een
taak van de gemeente. Voor het jaarplan is de ASDW afhankelijk van wat de gemeente
van de ASDW vraagt. De halfjaarlijkse monitoring moet wel aan de ASDW worden
overgelegd. Welke effecten worden er verwacht van het beleid Sociaal Domein.
Uitgangssituatie is de nulmeting. Deze is terug te vinden in bijlage 7.
David heeft de voor hem belangrijkste punten uit de inhoudelijke opdracht
basisondersteuning van de Schans op een rij gezet. Dit document wordt door hem
naar het secretariaat gezonden en door het secretariaat naar de leden gezonden ter
aanvulling. Aanvullingen kunnen naar het secretariaat worden gezonden. Het voorstel
is om het stuk van David met de aanvullingen overige leden de volgende keer op de
agenda te plaatsen om tot een definitief Plan van Aanpak te komen. Lukt dit niet in de
vergadering van april, dan moet er een extra vergadering worden belegd.
Ook wordt voorgesteld om het Plan van aanpak in de Training op Maat aan de orde te
stellen.
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Stand van zaken Advies basisondersteuning (bijlage 7)

De bijlage wordt voor kennisgeving aangenomen.
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(I of II) Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (Ton)
Er is nog geen reactie van de gemeente ontvangen. De brief komt in het college. Daar
is het wachten op.
Per werkgebied is de situatie rond de vrijwilligers zeer verschillend. In Zuidhorn en
Grootegast loopt het redelijk door. De vrijwilligers van de Schutse hebben geen
nieuwe plek, De Schans exploiteert immers geen gebouwen.
Als er een rapportage beschikbaar is, wordt voorgesteld de wethouder uit te nodigen.
Ook de Schans wordt te zijner tijd uitgenodigd een toelichting te geven.

13

Bezochte bijeenkomsten
Ingrid is bij meerdere bijeenkomsten Kennismaking De Schans geweest en wil naar de
bijeenkomsten voor de gebiedsdelen Grootegast, Leek en Zuidhorn. Zij doet hiervan
verslag.
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Ingekomen stukken en uitnodigingen
Ingekomen stukken:
1. Bijlage 5: Brief Zorgbelang Groningen/ WMO-pas - aansluiting Valys
Actie: de brief wordt doorgezonden aan het college van de gemeente
Westerkwartier ter beantwoording. Geen vraag voor de ASDW.
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2. Bijlage 7: Monitor en CEO Wmo en Jeugd, t.k.n.;
Het stuk komt in het raadsoverleg van april aan de orde. HW geeft de datum
door, zodat leden eventueel kunnen inspreken.
Bijlage 7 wordt geagendeerd voor de vergadering op 1 april 2019.
3. Bijlage 8: Platform Cliëntenparticipatie, t.k.n.
4. Bijlage 9: Contactgegevens laaggeletterdheid, t.k.n.
Uitnodigingen:
1. Han gaat misschien naar de bijeenkomst PHV op 9 april 2019 (bijlage 2)
2. David gaat naar het LRC-congres op 11 april 2019 (bijlage 3)
3. De netwerkbijeenkomst Burgerparticipatie op 1 april 2019 wordt niet bezocht
(bijlage 4)
Voor de Themamiddag Lichaamswijsheid zijn geen aanmeldingen (bijlage 6)
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Toegankelijkheid
Geen nieuws.
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W.v.t.t.k. / Rondvraag
Rens uit zijn zorgen over de ontwikkelingen in de Jeugdzorg, zoals de sluiting van
consultatiebureaus op diverse locaties in de gemeente. De voorzieningen lijken meer
op afstand te komen, wat in strijd is met het beleid.
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Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Actielijst ASDW
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David heeft de voor hem belangrijkste punten uit de inhoudelijke opdracht
basisondersteuning van de Schans op een rij gezet. Dit document wordt door
hem naar het secretariaat gezonden en door het secretariaat naar de leden
gezonden ter aanvulling. Aanvullingen kunnen naar het secretariaat worden
gezonden. Het voorstel is om het stuk van DD met de aanvullingen overige
leden de volgende keer op de agenda te plaatsen om tot een definitief Plan
van Aanpak te komen. Lukt dit niet in de vergadering van april, dan moet er
een extra vergadering worden belegd.

DD
Secretariaat
Allen
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De aanpassing van de eigen bijdrage WMO per 1 januari 2019 wordt niet
teruggevonden in de nieuwe versie van de verordening.

CE
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Het communicatieplan wordt eerst met een aantal vrijwilligers besproken
alvorens het voor 2019 op te pakken. Dit onderwerp op agenda van april
plaatsen.

HW,RZ
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Inhoudelijke opdrachtformulering Basisondersteuning. De voorzitter verzoekt
de leden om voor zichzelf te noteren wat voor hen de belangrijkste punten
zijn uit het Plan van Aanpak van de gemeente Westerkwartier. De ASDW
moet een eigen Plan van Aanpak opstellen. De opbouw van het gemeentelijk
stuk kan hiervoor gebruikt worden.

Allen
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De vacature voor de functie van voorzitter Platform Cliëntenparticipatie is
nog niet officieel doorgestuurd. Afgesproken is dit niet voor juni 2019 op te
pakken.

CE/EN
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Kan de sociale kaart met de door de gemeente Westerkwartier
gecontracteerde zorgaanbieders op de website van de gemeente
Westerkwartier geplaatst worden? Zo niet, dan moet deze op de ASDWpagina. Er wordt een tekst aangeleverd voor de website.
Info gemeente:
De sociale kaart staat reeds op de site van de gemeente. Deze kan niet op de
pagina van de ASDW. De sociale kaart is te vinden op de website
https://wmo.westerkwartier.nl Hier staan alle zorgaanbieders op. Het is een
aparte website. Er wordt gekeken of er een link gezet kan worden op de
website van de gemeente Westerkwartier zodat het makkelijker te vinden is
voor de inwoners.

CE, (EN)

19.

Uitgezocht wordt hoe de sociaal raadslieden zijn ondergebracht bij de Sociale
wijkteams van De Schans.

HW, CE

18.

Er wordt onderzocht welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente en
De Schans over de onafhankelijkheid van de cliëntenondersteuning in de
wijkteams.

HW, CE

12.

Jaarplan 2019

Allen
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RW

Gevraagde en ongevraagde adviezen ASDW
III
Datum

Het armoedebeleid staat in de pauzestand. Er is nog
geen nieuw beleid en het Participatiefonds is tot
eind mei stopgezet. De ASDW heeft een ongevraagd
advies gegeven. Een voorschotregeling wordt
wenselijk geacht.
IB deelt mee dat dit punt door de CU inmiddels ook
is ingebracht in de gemeenteraad. Het college heeft
nog geen reactie gegeven.

CE,HW

II
Datum

Ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (TU)

Afgedaan?

I
Datum
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