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M.k.a.:
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2

Vaststellen agenda
Agenda is vastgesteld

3

Verslag en actielijst ( 7 januari 2019)
Verslag
Punt 2 op pagina 1. in de tekst staat een aantal keren AAGZ, dit moet zijn AGGZ.
Punt 12 op pagina 5. in de laatste alinea staat de heer Ramaker, dit moet zijn de heer
Zijlstra. Tekst van het verslag van 7 januari 2019 is op deze punten aangepast.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
Actiepunten 15 en 20 worden samengevoegd. Dit wordt actiepunt 20.
Nav punt 20: Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (TU)

1

ER en IB inventariseren de meldingen van inwoners en vrijwilligers inzake de situatie
rond de vrijwilligers. Dit overzicht wordt gemaild aan de voorzitter en hij draagt er
zorg voor dat de gemeente dit overzicht ontvangt. Er is inmiddels een ongevraagd
advies gestuurd.
Actie ER, IB, HW
Nav punt 19
Uitgezocht wordt hoe de sociaal raadslieden zijn ondergebracht bij de Sociale
wijkteams van De Schans. Actie HW, CE
Nav punt 18
Er wordt onderzocht welke afspraken er zijn gemaakt tussen de gemeente en De
Schans over de onafhankelijkheid van de cliëntenondersteuning in de wijkteams.
Actie HW, CE
Nav punt 12
Jaarplan. Wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Actie allen
Nav punt 3
Communicatieplan. De twee voorstellen die door leden van de Stuurgroep zijn
opgesteld worden nog verspreid onder de leden door CE. Actie HW, CE.
4

Tekst ASDW website gemeente Westerkwartier
De tekst is aangepast en staat op de website van de gemeente Westerkwartier.

5

Themagroep WMO (RW, TU, GR)
Er wordt geïnventariseerd welke organisaties/contacten er onder de themagroep
WMO vallen. Zodra er meer bekent is wordt het doorgegeven.
RW verzoekt de sociale kaart met de door de gemeente Westerkwartier
gecontracteerde zorgaanbieders te plaatsen op de website van de gemeente
Westerkwartier. De inwoners kunnen dan overzichtelijk zien uit welke zorgaanbieders
zij kunnen kiezen. Onderzocht wordt of dit mogelijk is. Actie CE, (EN)
Kan de sociale kaart niet op de gemeentelijke website geplaatst worden, dan is het
verzoek deze op de pagina van de ASDW te plaatsen. Er wordt een tekst aangeleverd
voor de website. Actie RW

6

Themagroep Participatiewet (DD, IB, ER)
Op dit moment is ER in gesprek met de Vrienden van de FNV (VHV). Was dit niet FNV
senioren Westerkwartier? Die club ken ik wel, vrienden van de FNV zegt mij niets….De
VHV overlegt met haar achterban of deelname aan de Themagroep Participatiewet
mogelijk is. Of de VHV alle dorpen van de gemeente Westerkwartier
vertegenwoordigd is niet bekend. Wordt vervolgd.
In overleg met wethouder B. Nederveen is afgesproken dat vragen over de
Participatiewet door de gemeente worden doorgespeeld aan de ASDW. Kan je dit ook
nog iets specifieker maken, welke vragen?

2

DD vraagt of er een nieuw brieflogo gemaakt kan worden voor de ASDW. Afgesproken
wordt dat er een logo wordt aangeboden aan de gemeente. De kleurstelling van de
gemeente Westerkwartier moet worden gebruikt. Actie RW
De gemeente onderzoekt of de webmaster het logo kan overzetten op de website van
de gemeente. Tevens wordt er gekeken of er briefpapier gemaakt kan worden met het
nieuwe logo. Actie CE, EN
TU stuurt het logo dat in de gemeente Marum werd gebruikt naar CE en EN. Actie TU
7

Themagroep Jeugd (DB, RZ)
RZ meldt dat verschillende officiële instanties zijn benaderd, zoals De RIGG en Hanze
Hogeschool. De RIGG denkt na over deelname de Themagroep Jeugd. De Hanze
Hogeschool heeft nog niet gereageerd.
Met De RIGG en de Hanze Hogeschool is de groep compleet. De groep heeft dan 7 tot
8 leden.

8

Stand van zaken invulling Cliëntenparticipatie
DD deelt mee dat er contact is gelegd met o.a. cliënten van Novatec, Beschut werken
en voormalig SW. Dit wordt uitgewerkt en vervolgd.
De vacature voor de functie van voorzitter Platform Cliëntenparticipatie is nog niet
officieel doorgestuurd (bijlage 12). Dit wordt opgepakt. Actie EN

9

Training op Maat
GR heeft overlegd met trainingscentrum De Koepel. Er is een offerte ontvangen.
Er training bestaat uit drie avondbijeenkomsten van maximaal 2,5 uur (tussen 19.00 en
22.00 uur). In de offerte staan 19 onderwerpen genoemd die besproken kunnen
worden. In de eerste training komen onderwerp 1 (wat zijn de redenen/motieven van
ieder lid om actief te zijn in de adviesraad?) en onderwerp 3 (Introductie Sociaal
Domein: Wat zijn de thema’s die onder het Sociaal Domein vallen, waar zit de
onderlinge samenhang?) aan de orde.
Het is de bedoeling dat ieder lid maximaal 6 onderwerpen kiest uit de lijst met 19
onderwerpen, die hij of zij besproken wil hebben. Daarnaast kan ieder lid maximaal 2
eigen onderwerpen aandragen. Bij de eigen onderwerpen dient een korte toelichting
te worden gegeven. Er is geen garantie dat alle punten worden besproken.
Afgesproken wordt dat de leden voor 15 februari 2019 de onderwerpen van hun keuze
sturen naar het secretariaat van ASDW via adviesraad@westerkwartier.nl .
Hier worden de onderwerpen verzameld en doorgegeven aan GR. GR draagt zorg voor
terugkoppeling met De Koepel. Actie EN, GH, GR

10

Inhoudelijke opdracht basisondersteuning
De gemeente heeft ook een bijlage Inhoudelijke Opdrachtformulering
Basisondersteuning (bijlage 5) gestuurd. De ASDW kan Tinten met aan de hand van dit
stuk toetsen. Op 1 januari 2020 kan ASDW de stand van zaken vragen over het plan.

3

De brochure van Tinten (bijlage 1) vind men niet duidelijk. In het stuk staat de
opdracht die Tinten heeft ontvangen van de gemeente Westerkwartier. Er staan nog
geen concrete plannen in. Er komt nog het Plan van Aanpak van De Schans (in
samenspraak met de gemeente. De verwachting is dat het Plan van Aanpak begin
februari klaar is. Zodra het Plan van Aanpak klaar is wordt deze naar de ASDW
gestuurd.
Nav de Inhoudelijke opdrachtformulering Basisondersteuning, vraagt HW of alle leden
voor zichzelf willen noteren welke punten zij de belangrijkste vinden 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. Actie
allen
De Inhoudelijke opdrachtformulering Basisondersteuning is een openbaar stuk en
hoeft dus niet vertrouwelijk te worden behandeld. De grafiek op pagina 3 betreft een
gespreksmodel dat door Tinten en de gemeente Westerkwartier wordt gebruikt.
11

Stand van zaken Advies basisondersteuning (bijlage 7)
De gemeente Westerkwartier geeft tijdens de volgende ASDW vergadering antwoord
op de brief ‘Ongevraagd Advies inzake gesignaleerde problematiek invoering
basisondersteuning’. Actie Komt terug op de agenda (bijlage 7)

12

Communicatieplan bespreken en actieplan opmaken
HW wil het communicatieplan eerst met een aantal vrijwilligers bespreken alvorens
het op te pakken. Er moet is gecontroleerd worden of in het overgangsjaar 2018 alles
uit het Communicatieplan is uitgevoerd en vanaf dat punt een actieplan 2019 maken.
Dit onderwerp op agenda van april plaatsen. Actie HW, RZ

13

Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers SPINN (TU)
Besproken bij agendapunt 11.

14

Bezochte bijeenkomsten
Er zijn geen bijeenkomsten bezocht.

14

Ingekomen stukken en uitnodigingen
-

15

Regionaal Netwerk Adviesraden Sociaal Domein januari 2019
Nieuwsbrief De Koepel.
Voor de nieuwsbrief kan een ieder zich aanmelden op
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Toegankelijkheid
CE geeft aan dat vermoedelijk half februari een vacature wordt opengesteld voor het
platform Toegankelijkheid Westerkwartier.

16

W.v.t.t.k. / Rondvraag
4

RZ vraagt of de dikke stukken die digitaal worden opgestuurd van de ASDW via
de post gestuurd kunnen worden. Intern is bij de gemeente afgesproken is
dat er geen stukken worden uitgeprint. Er wordt zoveel mogelijk digitaal
gewerkt. Wanneer leden toch zelf stukken willen uitprinten, kan de
vergoeding die ze ontvangen voor lidmaatschap van de adviesraad, gebruikt
worden om de kosten te dekken.

17

-

TU geeft aan dat de aanpassing van de eigen bijdrage van de WMO per 1
januari in de nieuwe versie van de verordening zou worden opgenomen. Hij
kan het niet vinden in de nieuwe stukken. Actie CE

-

IB wil graag een abonnement op de nieuwsbrief van het armoede
participatiefonds . Actie EN

-

IB geeft aan dat het armoedebeleid in de pauzestand staat. Er is nog geen
beleid. Het Participatiefonds is stopgezet tot eind mei. Volgens IB is dit een
feit. Als dit zo is, dan moet de ASDW in actie komen met een ongevraagd
advies richting het college. CE gaat informeren bij de collega’s. HW en CE gaan
actie ondernemen als het Participatiefonds is stopgezet. Als dat zo is vindt HW
dat er een voorschotregeling moet komen Actie CE en HW

Afsluiting

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

Actielijst ASDW

29

Het armoedebeleid staat in de pauzestand. Er is nog geen nieuw beleid en
het Participatiefonds is tot eind mei stopgezet. De ASDW moet in actie
komen met een ongevraagd advies richting het college. Een
voorschotregeling wordt wenselijk geacht.

CE,HW

28

De aanpassing van de eigen bijdrage WMO per 1 januari jl. wordt niet
teruggevonden in de nieuwe versie van de verordening.

CE

27

Nieuwsbrief De Koepel.
Voor de nieuwsbrief kan een ieder zich aanmelden op
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/aanmelden-nieuwsbrief.
De inloggegevens zijn inmiddels verzonden aan de leden.

EN, GH

26

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

25

Inhoudelijke opdrachtformulering Basisondersteuning. De voorzitter verzoekt
de leden om voor zichzelf te noteren wat voor hen de belangrijkste punten

Allen

5

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.
24

Afgesproken wordt dat de leden voor 15 februari 2019 de onderwerpen van
hun keuze sturen naar het secretariaat van ASDW via
adviesraad@westerkwartier.nl .
Hier worden de onderwerpen verzameld en doorgegeven aan GR. GR draagt
zorg voor terugkoppeling met De Koepel.

Allen
GR
EN, GH

23

De vacature voor de functie van voorzitter Platform Cliëntenparticipatie is
nog niet officieel doorgestuurd. Dit wordt opgepakt.

EN

22

Ontwikkeling nieuw brieflogo voor de ASDW. Afgesproken wordt dat er een
logo wordt aangeboden aan de gemeente. De kleurstelling van de gemeente
Westerkwartier moet worden gebruikt. Actie RW

RW

De gemeente onderzoekt of de webmaster het logo kan overzetten op de
website van de gemeente.
Het logo van de voormalige adviesraad van de gemeente Marum wordt naar
CE en EN gezonden.

CE, EN

21

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 ASDW
pagina. Er wordt een tekst aangeleverd voor de website.

TU
CE, (EN)

RW

20.

Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (TU)

Reactie
afwachten

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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