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Opening
De voorzitter heet allen welkom.
De aanwezigen leden van de Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid
Zuidhorn (AGGZ) stellen zich voor, waarna ook de leden van de ASDW zich voorstellen.
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Presentatie AGGZ
De presentatie is in drie stukken opgedeeld:
Wanneer is de AAGZ gestart en waarom
Wat doet de AAGZ in de praktijk
Hoe ziet de nieuwe werkwijze eruit in de nieuwe gemeente Westerkwartier
Bij dit verslag is deel drie van de presentatie gevoegd.
Hans Bekkema en Carola van Engeland zijn in de nieuwe gemeente het aanspreekpunt
voor Toegankelijkheid.
De ASDW uit haar zorgen over de kwetsbaarheid op het onderdeel
cliëntenparticipatie. De AAGZ bedient de dorpen boven de A7 en het platform
gehandicapten de dorpen onder de A7. Een kleine groep mensen moet op dit moment
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de hele gemeente Westerkwartier bedienen. De AAGZ is voornemens vacatures uit te
zetten. Om mogelijke kandidaten uit alle hoeken van de gemeente te kunnen bereiken
wordt geopperd gebruik te maken van bestaande kanalen, zoals dorpshuizen en
dorpskrantjes. Het streven is dat alle dorpen vertegenwoordigd zijn in de
cliëntenparticipatie Westerkwartier.
Cliëntenparticipatie is op dit moment geborgd door de ASDW.
De notulen van de ASDW komen op de website van de gemeente Westerkwartier te
staan.
Het Cliënten platform ontvangt na goedkeuring ook de notulen.
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Vaststellen agenda
Punt 12.
Toevoegen stand van zaken situatie vrijwilligers Westerkwartier. (TU en ER)
Na agendapunt 6 wordt toegevoegd, agendapunt 6a:
- Themagroep Jeugd (RZ,DB)
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Verslag en actielijst (3 december 2018)
De tekst wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.
Actielijst:
17. De afspraak was dat MEE tot 1 januari 2019 werkzaamheden voor de gemeente
zou uitvoeren. In tegenstelling tot leden van de ASDW, heeft de gemeente geen
signalen ontvangen dat er na 1 december 2018 geen nieuwe aanvragen meer in
behandeling zijn genomen.
Er bestaat nu een kans dat inwoners tussen wal en schip zijn gevallen en voor zover
bekend is dit ook gebeurd.
Afgesproken wordt dat concrete situaties geanonimiseerd aan Carola worden
doorgestuurd. Actie allen
16. Vraag uitzetten mbt lokaal loket. Actie HW
15. Vrijwilligers van Spinn/de Schans; opzet maken voor ongevraagd advies.
Komt terug bij agenda punt 12.
14. Is er een bijeenkomst geweest mbt dagbestedingen? Actie CE
13. Voor de Cliëntenparticipatie: voorlopige ontheffing aanvragen,
Tekst aanpassen
Jurist raadplegen
CE gaat dit aan de verantwoordelijke wethouder voorleggen. Actie CE
12. Jaarplan 2019. Actie Allen
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11. Opmerking: Altijd een formulier insturen, ook als er geen reiskosten worden
gedeclareerd. Voor 2018 graag met spoed bij Carola inleveren. Actie Allen
10. Mededelingenbulletin wordt met spoed verspreid. Actie CE
9. Contactpersoon leesbaarheid nog niet bekend. Komt volgende keer terug.
5. De aanspreekpunten zijn bekend: aanspreekpunten per Themagroep zijn
WMO: TU, GR, RW
Participatiewet: DD
Jeugd: RZ
Gereed
3. Communicatieplan: wordt voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.
Vanuit de Stuurgroep zijn twee voorstellen opgesteld. Een van Klaas Wildeboer en
Yvonne van de Weerd. Het voorstel van Yvonne van de Weerd zal als basis voor het
communicatieplan worden gebruikt.
Beide stukken zullen nog worden verspreid. Actie CE.
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Themagroep WMO (DB, DD)
Er wordt per gemeente geïnventariseerd welke organisaties er onder de themagroep
WMO vallen. Er is een gesprek geweest met Gonda van de Ploeg van de voormalige
gemeente Marum. Er vinden nog gesprekken plaats met collega’s van de voormalige
gemeenten Zuidhorn, Leek en Grootegast.
De bedoeling is dat er een uitbreiding komt van vier vaste personen die plaats gaan
nemen in de themagroep WMO. Deze moeten komen uit de vier gebiedsdelen. Er is
binnen deze groep altijd iemand die kennis heeft van wat er speelt in de oude
gemeenten. Daarnaast gaat de groep op zoek naar een aantal sleutelfiguren met
kennis van de WMO. Deze deskundigen kunnen de Themagroep WMO adviseren. Deze
deskundigen functioneren als vraagbaak.
Voor het gebiedsdeel Middag Humsterland heeft inmiddels een gesprek
plaatsgevonden met de heer Han Meulman.
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Themagroep Participatiewet (DD, IB, ER)
Er is een voorzitter benoemd. De voorzitter is de heer Dolstra (DD).
De bedoeling is dat er uitbreiding komt van leden. Er wordt gezocht naar nieuwe leden
binnen de hele samenleving.
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Themagroep Jeugd ( DB, RZ)
Er zijn vier personen benaderd. De groep bestaat nu uit zes leden. Er wordt nog
gezocht naar een aantal deskundigen om de Themagroep te complementeren. De
deskundigen functioneren als vraagbaak en het is niet de bedoeling dat de
deskundigen iedere maand mee vergaderen.
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In de Themagroep Jeugd worden geen ambtenaren als deskundige aangetrokken om
belangenverstrengeling te voorkomen.
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Onafhankelijke cliëntenondersteuning in wijkteam (IB)
Er is nog niets duidelijk over hoe onafhankelijk de cliëntenondersteuning in de
wijkteams opereert.
De heer Van der Wijk en mevrouw Van Engeland gaan onderzoeken welke afspraken
er zijn gemaakt tussen de gemeente en De Schans hierover. Het gaat hier om een
openbare aanbesteding, waarvan niet alle clausules openbaar zijn.
Als de informatie boven tafel is, zal De Schans uitgenodigd worden voor een gesprek.
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Sociaal Raadslieden (IB)
Deze zijn ondergebracht bij de Sociale wijkteams van De schans. De oorspronkelijke
juridische raadslieden zijn niet meegegaan naar de nieuwe gemeente. Hierdoor is het
voor inwoners nu niet duidelijk waar juridisch advies kan worden ingewonnen. Dit
moet worden uitgezocht. Duidelijk moet waar deze werkzaamheden nu zijn belegd.
Het is geen taak van de ASDW om de kwaliteit van de werkzaamheden te beoordelen.
Als er individuele klachten worden gemeld, is het de taak van de ASDW deze klachten
op te pakken.
De heer van der Wijk en mevrouw van Engeland gaan uitzoeken hoe eea is belegd.
Actie: HW, CE
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Stand van zaken invulling Cliëntenparticipatie
Er zijn drie afspraken gemaakt.
1. Leden die zich hebben aangemeld voor de cliëntenparticipatie krijgen een
bevestiging per brief. (Bert Vos heeft zich afgemeld). In februari 2019 moeten
de nieuwe leden bekend zijn.
2. Per 1 juli 2019 wordt er een vacature uitgezet voor het zoeken van een
voorzitter voor de Cliëntenparticipatie. Zowel vanuit de ASDW als daarbuiten
kan hierop worden gesolliciteerd.
3. Er komt een voorstel richting de raad over een te volgen opleiding voor de
nieuw leden die zitting gaan nemen in de cliëntenparticipatie. Voordat er een
contract wordt aangegaan met een opleidingsinstituut moet dit eerst
besproken worden in de ASDW.
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Stand van zaken Mededelingenbulletin
Mevrouw van Engeland gaat het bulletin versturen. Actie CE
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Stand van zaken Communicatieplan
Afgesproken wordt dat deze in de volgende vergadering wordt besproken.
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Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (TU)
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De heer Uyttewaal en de heer Zijlstra hebben nog geen advies kunnen schrijven,
omdat er onduidelijkheden zijn.
De heer Uyttewaal heeft gesproken met de manager van De Schans, de heer Joep
Schuringa. De vrijwilligers van Spinn en de overige teams zijn allemaal overgegaan
naar de nieuwe organisatie. Er heerst grote onrust onder de vrijwilligers. Er staan nu
veel activiteiten stil en dat is niet wenselijk.
De heer Schuringa geeft aan dat er vier kennismakingsbijeenkomsten worden
georganiseerd voor de vrijwilligers per gebiedsdeel (Grootegast, Leek, Marum en
Zuidhorn). Caroline Kalk van De Schans gaat hier een coördinerende rol in spelen.
Alle, bij De Schans bekende vrijwilligers, worden hiervoor uitgenodigd. Hierover moet
begin maart 2019 meer bekend zijn.
De heer Schuringa is bereid om tijdens de volgende vergadering van de ASDW eea toe
te lichten.
Leden van de ASDW hebben signalen ontvangen dat er grote onrust heerst bij
inwoners en vrijwilligers. De ASDW heeft als taak deze signalen op te pakken en door
te geven aan de gemeente. De Schans heeft informeel aangegeven te werken aan een
oplossing.
De heer Ramaker en mevrouw de Bruijn inventariseren de binnengekomen signalen en
zullen deze op de mail zetten. De heer Van der Wijk gaat deze de informatie
doorzetten aan de gemeente.
De heer Ramaker geeft aan dat de actievoerders de formele brief die ze hebben
gestuurd aan het college van de gemeente Westerkwartier ook nog zullen toesturen
naar de ASDW ter kennisgeving.
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Bezochte bijeenkomsten
-

Bijeenkomst “Bestaan Novatec 60 jaar”.
De heer van der Wijk is hiernaar toe geweest. Hij heeft een boekwerk
ontvangen. De heer Raats heeft deze meegenomen om te bekijken. Het wordt
gerouleerd binnen de ASDW.

-

Provinciaal Netwerk Cliëntenraad Groningen
Mevrouw de Bruijn geeft aan dat de statuten gewijzigd zouden worden. De
statuten zijn niet gewijzigd omdat niet alle gemeenten aanwezig waren. Het
wordt bij de volgende vergadering opgepakt. Tevens is nu bekend dat iedere
gemeente in de Cliëntenraad maar 1 stem heeft.

-

Afscheid SWGZ

Ingekomen stukken en uitnodigingen
Er zijn geen nieuwe stukken binnen gekomen.
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-

15

Er is op 17 januari een bijeenkomst van Yspeert Advocaten. Dit is een brede
bijeenkomst over de AVG.

Toegankelijkheid
Geen mededelingen
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W.v.t.t.k. / Rondvraag
-

Mevrouw de Boer wil graag via de gemeente een licentie Word aanvragen.
Het secretariaat ASDW doet hierna navraag bij ICT.

-

De heer Dolstra zijn mailadres is niet goed. Moet zijn: d.dolstra@planet.nl .

-

Bankrekeningnummers staan op het adressenbestand vermeld. De heer Van
der Wijk stelt voor een lijst maken zonder de banknummers en deze te
verspreiden.

-

De heer Zijlstra wil weten bij wie hij moet zijn binnen de gemeente
Westerkwartier om informatie op te vragen. Inmiddels is heeft de gemeente
deze vraag beantwoord (Bijlage 11).

-

Mevrouw van Engeland zit in ieder geval het eerste half jaar nog bij de
vergaderingen van ASDW

-

De heer Raats gaat bekijken of de leden van de ASDW ook trainingen kunnen
gaan volgen. De heer Van Wijk geeft aan dat hiervoor budget beschikbaar is.
Dit punt wordt meegenomen naar de volgende vergadering.

Afsluiting

Besluitenlijst ASDW
Besloten is dat er in de Themagroepen geen ambtelijke ondersteuning ingezet wordt.

Actielijst ASDW

21.

Een overzicht met de taken van de verantwoordelijke wethouders
wordt rondgemaild.

CE

20.

Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (TU)
De heer Ramaker en mevrouw de Bruijn gaan de signalen
inventariseren met betrekking tot de onrust bij inwoners en vrijwilligers
en zullen deze mailen aan de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg
voor dat deze informatie bij de gemeente terecht komt.

ER, IB

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

HW, CE

19.
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HW

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

17.

Navraag doen mbt MEE
Concrete situaties geanonimiseerd doorgeven aan CE

Allen

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

CE gaat dit aan de verantwoordelijke wethouder voorleggen.

CE

12.

Jaarplan 2019

Allen

10.

Mededelingenbulletin (leesbaarheid, aanpassen/aanvullen,
verspreiden)

CE

9.

Contactpersoon leesbaarheid doorgeven aan CE.

IB
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Communicatieplan
De twee voorstellen die door leden van de Stuurgroep zijn opgesteld
worden nog verspreid onder de leden door CE.

HW, CE
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