2019-07
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 1 april 2019 te Marum
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
David Dolstra (lid) (DD)
Ingrid de Bruijn (lid) IB)
Eddy Ramaker (lid) (ER)
Ton Uyttewaal (lid) TU)
Rens Zijlstra (lid) (RZ)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)
Aafien Abbing, ambtelijk secretaris (AA)

Afwezig
m.k.:

Guus Raats (lid) (GR)
Rennie van der Wal (lid) RW)
cc: team Advies en Relaties

Volgende bijeenkomst: maandag 6 mei 2019 van 19.30-21.30 uur te Zuidhorn
Punt

Omschrijving
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Opening
Mede aanwezig: wethouder Bert Nederveen
Han opent de vergadering en heet allen en in het bijzonder wethouder Bert
Nederveen, die langs komt voor een informeel kennismakingsbezoek, van harte
welkom.
Er wordt een voorstelronde gehouden.
Bert geeft aan dat hij Werk en Inkomen, WMO, Welzijn en Ouderen in zijn portefeuille
heeft. Wethouder Elly Pastoor gaat over de Jeugdzorg.
Afgesproken wordt dat wethouder Elly Pastoor wordt uitgenodigd langs te komen op
maandag 3 juni of 1 juli 2019 voor een nadere kennismaking.
Bert lijkt het een goede zaak om in het vierde kwartaal van een jaar langs te komen
samen met Elly. Wanneer er tussentijds iets speelt, schuift hij graag aan. Hij hecht
aan goede verhoudingen.
Bert refereert eraan dat de vier voormalige gemeenten al geruime tijd samenwerkten
op beleidsniveau. Nu wordt er onder de vlag van de gemeente Westerkwartier ook
gewerkt aan de uitvoering. Dit is nog best wel een klus. Men wil naar de inwoners toe
gaan. Het eerste jaar is nodig om alles goed op elkaar af te kunnen stemmen.
Hij verwacht van de ASDW een goed contact en hij wil graag vanuit een positieve
houding iets voor elkaar kunnen betekenen.
Er is gekozen voor een integrale aanpak. Alle medewerkers sociaal domein zitten op
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Actie
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de locatie Leek.
Rens verwacht vanuit het college van B&W dat erover wordt nagedacht waarover de
ASDW om advies wordt gevraagd. Hij ziet graag dat de ASDW in een zo vroeg
mogelijk stadium wordt betrokken bij het beleid dat door het college van B&W wordt
ontwikkeld. Het liefst voordat de stukken naar de gemeenteraad gaan.
Bert ziet graag dat dit met elkaar wordt ingevuld.
David vult aan dat de verordening adviesraad sociaal domein hiervoor ook is bedoeld.
Ingrid vraagt met betrekking tot het minimabeleid in welke fase de ASDW instapt om
mee te kijken. Volgens Bert is dat het moment waarop er stukken naar het college van
B&W gaan in concept. De beleidsmedewerker, Carola, vervult hierin een spilfunctie,
samen met de andere beleidsmedewerkers. Hierover moet nader met elkaar worden
gesproken.
Dieneke acht het van belang maatschappelijke signalen op te pakken.
Bert geeft aan dat het college van B&W momenteel bezig is een agenda op te stellen
voor het jaar 2019:
1. Binnenkort komen met eerste bestuursrapportage (inhoudelijk en financieel);
2. Perspectiefnota voor de zomervakantie (vooruitblik op de komende jaren
inhoudelijk en financieel);
3. Er gaat worden gewerkt aan een toekomstvisie Westerkwartier 2030-2035
(lange termijnvisie).
Voor de jaren 2019-2020 zal er voor het sociaal domein sprake zijn van een breed
integrale benadering. Het gehele bestand aan bijstandsgerechtigden zal goed worden
doorgelicht. Er gaat gewerkt worden met een soort van stoplichtenmodel. Hier moet
goed naar worden gekeken en er moet sprake zijn van individuele aandacht.
Rens merkt op dat de jeugdzorg financieel gezien een pijndossier vormt.
Bert geeft aan, alhoewel dit onderwerp geen onderdeel uitmaakt van zijn portefeuille,
dat er signalen zijn dat men hierop langzaam grip begint te krijgen. Hij beschikt over
sterke signalen dat de minister er oog voor heeft dat er te weinig financiën
beschikbaar zijn voor de gemeenten. Er wordt al regionaal en plaatselijk gewerkt aan
maatregelen waarvan iets wordt verwacht. Getracht wordt de schotten te slechten. Hij
denkt dat er wel degelijk op termijn iets gaat veranderen. Hij geeft aan dat wethouder
Pastoor voor de zomervakantie een avond wil organiseren over de jeugdzorg.
Bert heeft eens per maand bestuurlijk overleg met de Schans. Hij staat achter hun
uitgangspunten die aansluiten bij de uitgangspunten van de gemeente
Westerkwartier.
Er wordt op geattendeerd dat de leden van de gemeenteraad en de leden van de
ASDW voor woensdag 3 april 2019 van 19.15-21.30 uur zijn uitgenodigd voor een
eerste kennismakingsbijeenkomst met “De Schans” (Sociaal Werk de Schans) in de
CazemierBoerderij te Tolbert. Opgemerkt wordt dat hier drie of vier leden van de
ASDW naar toe gaan.
Ingrid stipt de twee Kredietbanken aan (Groninger KB te Groningen en Gemeentelijke
KB te Assen). Waar sluit de gemeente Westerkwartier zich bij aan?
Bert geeft aan dat de gemeente hier nog niet uit is. Dit punt staat voor de komende tijd
op de agenda.
Ingrid vraagt hoeveel mensen zich aanmelden voor schuldhulpverlening en hoeveel
hiervan daadwerkelijk gebruik maken.
Bert geeft aan dat hierover iets is opgenomen in het collegeprogramma. Hier moet
pragmatisch mee worden omgegaan. Goed aandacht aan besteden.
Han constateert dat hierbij ook de integrale benadering helpt.
Hij rondt dit kennismakingsbezoek af en dankt wethouder Bert Nederveen voor zijn
openhartigheid en komst.
Han heet Aafien van harte welkom als ambtelijk secretaris en licht toe waarom
Elisabeth Nijdam en Gezina de Haan hun werkzaamheden hebben overgedragen.
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Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 4 maart 2019
Redactioneel:
Het conceptverslag wordt met een paar kleine wijzigingen vastgesteld en kan nu op
de website van de gemeente Westerkwartier worden geplaatst.
N.a.v.:
Er wordt gevraagd of er al een tijdstip voor de training op maat bekend is.
Han antwoordt dat het nu de bedoeling is deze training op een zaterdag (5, 12, 19, 26)
in oktober te doen. Na de toetreding van Willy Buiter komt hiervoor een datumprikker
langs bij de leden. Han geeft dit punt terug aan Guus om verder af te handelen.
David heeft de voor hem belangrijke punten uit de inhoudelijke opdracht
basisondersteuning van de Schans op een rij gezet en eind vorige week toegestuurd.
Opgemerkt wordt dat dit te laat was voor deze agenda en dat dit stuk daarom wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering op maandag 6 mei 2019. Morgen wordt
het toegestuurd.
Dit kan ook worden gebruikt voor het plan van aanpak ASDW dat nog met elkaar dient
te worden opgesteld. Ook komen tot een apart overzicht met actiepunten dat kan
worden gebruikt voor het plan van aanpak.
Besloten wordt te komen tot aparte overzichten van de uitgebrachte adviezen zowel
gevraagd als ongevraagd en een aparte lijst met punten die gebruikt gaan worden
voor het Jaarverslag 2019.
b. Actielijst van 4 maart 2019
De actielijst wordt geactualiseerd.
Nr. 28: Carola merkt op dat er sprake is van een wettelijke wijziging van de eigen
bijdrage WMO per 01-01-2019. Het aantal aanvragen hulp bij huishouden stijgt
behoorlijk.
Nr. 19: Carola heeft nog geen antwoord op deze vraag.
Nr. 20: Carola geeft aan dat de Schans ook verantwoordelijk is voor de onafhankelijke
cliëntenondersteuning, maar geen rol heeft in de hulpverlening aan inwoners. Op die
wijze worden de rollen gescheiden.
Rens zegt hier moeite mee te blijven houden. Er moet aandacht zijn voor het punt van
de onafhankelijkheid vindt de ASDW.
Dit actiepunt kan er af.
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Themagroep WMO (Rennie, Ton, Guus)
Ton geeft aan dat deze themagroep momenteel niet actief is. Dit heeft te maken met
het weg- en uitvallen van respectievelijk Rennie en Guus. Hij wil deze groep graag
uitbreiden met Han Meuleman uit Saaksum die tweede reserve kandidaat is voor de
ASDW. Is dit mogelijk?
Opgemerkt wordt dat de leden van de themagroepen niet worden benoemd door het
college van B&W. De themagroepen kunnen worden aangevuld met deskundigen.
De voorzitters van de themagroepen zijn lid van de ASDW, maar dit geldt niet voor de
leden.
Dieneke brengt de naam van Djoeke Zwier naar voren.
Han attendeert erop dat er voor de leden van de themagroep geen sprake is van een
vergoeding. Het is op vrijwillige basis en onbetaald. Hij stelt vast dat Han Meuleman
kan worden benaderd voor het lidmaatschap van de themagroep WMO.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
Eddy zegt dat er een keer is vergaderd. Het is nog in ontwikkeling.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Rens)
Rens meldt dat er wordt gewacht op de eerste aanvragen.
Aan wethouder Elly Pastoor vragen of zij wanneer zij langs komt ideeën wil
meenemen vanuit het college van B&W ten aanzien van de jeugdzorg. De ASDW
bereidt het gesprek met haar voor tijdens de volgende vergadering op maandag 6 mei
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Stand van zaken invulling platform cliëntenparticipatie
Er zijn in totaal negen leden nodig en hiervan zijn nu de namen van drie bekend.
Er worden binnenkort twee namen verwacht van beschut en SW van Novatec. David
heeft hierover contact met de directeur, Henk Hofman.
Afgesproken wordt dat er op het moment dat de namen van de meerderheid bekend
zijn wordt gekomen tot een aftrap. De leden hiervan moeten worden benoemd. Eddy
merkt op dat er ook een opleiding moet komen voor de leden.

CvE
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Ongevraagd advies participatiefonds (derde advies)
Carola geeft aan dat haar collega ziek is en dat het daarom wat langer gaat duren.
Dit punt wordt weer geagendeerd voor de volgende keer (06-05-2019).
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Communicatieplan 2019
Hier hebben Han en Rens samen naar gekeken. De grote lijnen zijn met elkaar
besproken en op papier gezet. Dit ligt nu ter bespreking voor. De voorzitter (Han) is
eindverantwoordelijk voor de communicatie. Hierbij moet ondersteuning komen van
het team communicatie van de gemeente Westerkwartier. Hiervoor gebruik maken
van de website en de app. Komen tot een meer prominente plek op de website en de
app. Het team communicatie is er niet verantwoordelijk voor wat er wordt
gecommuniceerd vanuit de ASDW.
Rens is van mening dat de ASDW goed zichtbaar moet zijn.
Aafien krijgt de bevoegdheid de vastgestelde verslagen en de agenda’s op de website
van de gemeente Westerkwartier te plaatsen.
De ASDW is verantwoordelijk voor het plaatsen van stukken en moet hier zelf mee
komen. Het team communicatie ondersteunt. Carola heeft contact met dit team.
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Inhoudelijke opdracht basisondersteuning (bespreken stuk van David)
Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering op maandag 6 mei 2019.
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Afmelding lid ASDW; vervanging
Han merkt op dat Rennie heeft aangegeven minstens een half jaar niet beschikbaar te
zijn. Wanneer dit het geval is, is afgesproken dat er een ander lid wordt benoemd.
Als eerste op de reserve lijst staat nu Willy Buiter. Han neemt contact met haar op of
zij ervoor voelt per 01-05-2019 de plaats van Rennie in te nemen in de ASDW. Het
ontslag van Rennie wordt per 01-04-2019 geregeld. Wanneer zij dit doet staat Han
Meuleman als eerste op de reservelijst en Rennie van der Wal als tweede.
Er komt een voorstel.
Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers Spinn (Ton)
Dit punt komt morgen in het college van B&W aan de orde. Besloten wordt dit te
agenderen voor de vergadering op maandag 6 mei 2019.
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Ongevraagd advies betreffende gesignaleerde problematiek Invoering
Basisondersteuning
Han concludeert dat de ASDW tevreden is met het uitgebrachte advies en het
antwoord dat daarop is gekomen.
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Plan van aanpak ASDW
Dit punt komt weer op de agenda van de vergadering van 6 mei 2019.
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Bezochte bijeenkomsten
Ingrid was aanwezig bij een bijeenkomst van het Provinciaal Netwerk Cliëntenraden
Groningen te Slochteren. Zij doet hiervan verslag.
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Ingekomen stukken en uitnodigingen
Er liggen vier uitnodigingen.
Afgesproken wordt dat bijlage 10 mail van Hanneke Schoon van Publiekvervoer over
het zoeken naar WMO-pashouders voor een gebruikersgroep Westerkwartier wordt
doorgestuurd naar het Platform Gehandicapten Leek en de Adviescommissie
Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn. Deze zijn samengevoegd tot het
Platform Toegankelijkheid Westerkwartier.
Toegankelijkheid
Carola merkt op dat de vacature Platform Toegankelijkheid Westerkwartier is uitgezet
en per ongeluk niet is meegezonden met de agenda en de stukken voor deze
vergadering. Dat gebeurt alsnog.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Dieneke neemt deel aan de Adviesgroep Inkoop WMO Westerkwartier en vraagt of
het goed is dat Rens haar vervangt tijdens de vergaderingen van 9 en 23 april 2019.
Dit is akkoord.
Rens vraagt naar een kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2019.
Han antwoordt dat de wethouder zojuist heeft aangegeven dat er in juni 2019 een
perspectiefnota komt.
De ASDW ontvangt deze te zijner tijd graag digitaal.
Sluiting
Han bedankt de leden voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit de
vergadering om 21.40 uur.

BESLUITEN ASDW
1. In de themagroepen wordt geen ambtelijke ondersteuning ingezet (07-01-2019)
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