2019-08
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 6 mei 2019 te Zuidhorn
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)
Guus Raats (lid) (GR)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)
Aafien Abbing, ambtelijk secretaris (AA)
cc: team Advies en Relaties

Volgende bijeenkomst: maandag 3 juni 2019 van 19.30-21.30 uur te Grootegast
Punt

Omschrijving

1

Opening, vaststellen agenda
Han opent de vergadering en heet allen en in het bijzonder Guus van harte welkom.
De agenda wordt vastgesteld met de wijziging dat agendapunt 9 wordt behandeld na
agendapunt 12.
Besloten wordt in het vervolg als standaardagendapunt vóór het punt Wat verder ter
tafel komt weer op te nemen het punt: Toegankelijkheid.
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Mededelingen
Wethouder Elly Pastoor komt op maandagavond 2 september 2019 langs om kennis
te maken met de leden van de ASDW.
Besloten wordt dat dit punt in de vergadering van de ASDW van 05-08-2019 wordt
voorbereid.
Aafien is in verband met vakantie afwezig tijdens de vergaderingen die gepland staan
voor 01-07-2019 en 02-09-2019. Han verzoekt Eddy dan de verslaglegging op zich te
nemen.
Willy Buiter (beoogd opvolger van Rennie van der Wal) is momenteel op vakantie. Zij
komt op 16 mei 2019 terug. Han neemt contact met haar op.
Er moeten een paar aangelegenheden worden geregeld, namelijk ontslag Rennie van
der Wal, een bedankje namens het college van B&W en benoemen Willy Buiter tot lid
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Actie
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van de ASDW (nadat Han hierover contact met haar heeft gehad).
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Ingekomen stukken:
3.1. Algemeen:
a. Mail van Rennie van der Wal van 05-04-2019 betreffende dankzegging voor
boeket
De ASDW neemt de mail voor kennisgeving aan.
Ook Guus bedankt nogmaals voor het bij hem bezorgde boeket.
b. Nieuwsbrief april 2019 Mensen met dementie in Groningen
c. Nieuwsbrief april 2 2019 Mensen met dementie in Groningen
De ASDW neemt de nieuwsbrieven voor kennisgeving aan.
d. Mail Carola van Engeland van 18-04-2019 betreffende antwoord op vraag 19
over onderbrenging sociaal raadslieden bij de sociale wijkteams ban De Schans
Carola geeft aan dat het sociaal raadsliedenwerk niet zo specifiek is opgenomen als
product in de aanbesteding, maar van De Schans wordt door de gemeente
Westerkwartier verwacht dat ze de inwoners met een dergelijke vraag ondersteunen
(als onderdeel van individuele ondersteuning). Het budget is meegegaan met De
Schans.
3.2. Uitnodigingen:
a. Uitnodiging van Koepel Adviesraden Sociaal Domein van 08-04-2019 voor
Save the date/Flitsspiratie Burgerparticipatie Nieuwe Stijl op maandag 03-062019 te Almere
Han constateert dat niemand hier naartoe kan gaan.
b. Uitnodiging van zaVie van 15-04-2019 betreffende themamiddag
vertrouwenspersonen jeugdhulp op donderdag 09-05-2019
Mogelijkerwijs gaat Eddy hiernaar toe.
Han deelt mede dat er een verzoek ligt van het platform Hattinga Verschure
(doelstelling behartigen collectieve belangen van de (ex)-mantelzorgers in de
provincie Groningen) om een gezamenlijk overleg met de ASDW.
Na bespreking hiervan stelt Han vast dat binnen de ASDW behoefte bestaat aan een
incidenteel overleg wanneer daar vanuit de problematiek aanleiding toe bestaat. Men
ziet geen heil in een structureel overleg. Hij beantwoordt de mail in deze zin.

HvdW

Han brengt een uitnodiging van De Schans voor een bijeenkomst over het
armoedepact op 3 juni 2019 te Marum onder de aandacht. Ingrid gaat er naar toe.
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Vaststellen/bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 1 april 2019
Redactioneel:
Het conceptverslag wordt met een drietal wijzigingen (onderaan punt 1, onder punt 3.a
en onder punt 7) vastgesteld en wordt nu op de website van de gemeente
Westerkwartier geplaatst.
N.a.v.:
Besloten wordt zaterdag 05-10-2019 definitief te reserveren voor een Training Op
Maat. Wanneer Willy Buiter binnenkort toetreedt tot de ASDW zal ook zij hierover
worden geïnformeerd.
Het communicatieplan is vastgesteld zoals besproken op 01-04-2019.
Ingrid refereert aan het feit dat de Verordening minimabeleid aan de orde is geweest
in de gemeenteraadsvergadering van 17 april 2019. Zij vindt het jammer dat de ASDW
hiervan niet op de hoogte is gebracht.
Han geeft aan dat het hier om harmonisatie van het beleid van de voormalige
gemeenten ging en niet om nieuw beleid. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid had de
ASDW hierover graag geïnformeerd willen worden. Graag in het vervolg de ASDW op
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de hoogte stellen van ontwikkelingen.
Ingrid merkt op dat vooral het punt van de keuze voor de WSNP en niet de MSNP een
rol speelt (wettelijk of minnelijk schuldtraject). Zij heeft hierover contact gehad met de
juridisch medewerker van de gemeente Westerkwartier.
Han concludeert dat er sprake is van twee sporen. De ASDW wil graag tijdig worden
geïnformeerd over onderwerpen en het signaal dat Ingrid afgeeft moet kenbaar
worden gemaakt aan de gemeente Westerkwartier (N.B.: dit signaal is door Ingrid na
de vergadering ingetrokken).
b. Overzicht actiepunten ASDW van 06-05-2019
De punten 19, 25 en 29 kunnen van het overzicht afgevoerd worden.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 06-05-2019
De nummers 1 en 2 staan op de agenda van de vergadering van vandaag.
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Verzonden stukken:
Geen.
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Themagroep Wmo (Ton, Guus)
Guus zegt dat er weinig nieuws te melden valt. Deze week zijn er twee gesprekken
(Djoeke Zwiers en Han Meuleman) voor een aanvulling met leden.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
Eddy geeft aan dat er sprake is van een rustige periode.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Rens)
Rens merkt op dat het wachten is op het eerste werk. Men blijft enthousiast en wacht
op de gemeente Westerkwartier.
Als ASDW aangeven wat de punten van zorg zijn. Inventariseren wat men besproken
wil hebben en dat in deze vergadering ter tafel brengen.
Han verzoekt de themagroepen zorgpunten te formuleren waarmee de ASDW wat
kan. Afgesproken wordt dat de themagroep Jeugd voor de volgende keer punten
inbrengt.

DdB,
RZ

Stand van zaken invulling platform cliëntenparticipatie
David geeft aan dat hij vorige week kennis heeft gemaakt met twee aspirant leden van
Novatec. De groep is nog niet compleet. Het is niet eenvoudig leden te vinden vanuit
de GGZ, de jeugd en de bijstand.
Ton stelt voor iemand van Ixta Noa Praktijkhuizen aan te melden voor jeugd.
Dit wordt meegenomen.

DD

Het gaat in totaliteit om een platform van vijf plus drie leden en een onafhankelijk
voorzitter.
David deelt mede dat er een voorstel ligt met de namen van vijf leden:
Namens Novatec: Wiea Schuur en Chris Nieland
Namens Sociaal Platform Senioren Westerkwartier: Joost S. van der Velde
Namens Adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn (AGGZ):
Jorine Steigenga
Namens Platform Gehandicapten Leek: Elly Dragstra.
Er gaat een voorstel naar het college van B&W.

CvE

8.a

Verzocht wordt of aan de leden van dit platform de vastgestelde verslagen van de
vergaderingen van de ASDW kunnen worden toegezonden. Dit wordt opgepakt. Alle
vastgestelde verslagen van 2019 worden toegestuurd.
Aafien attendeert erop dat die samen met de agenda voor vandaag ook op de website
van de gemeente Westerkwartier staan. Zij voegt hieraan ook nog het
vergaderschema 2019 toe.
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Stand van zaken ongevraagd advies Participatiefonds
Han constateert dat de aanbevelingen zijn overgenomen in de reactie van het college
van B&W van 02-04-2019. De ASDW neemt de brief voor kennisgeving aan en stelt
vast dat dit punt positief is afgerond.
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Stand van zaken ongevraagd advies vrijwilligers SPiNN
Carola merkt op dat niet duidelijk is waar het stuk is.
Afgesproken wordt dat het nog een keer wordt toegestuurd.
Er wordt gezorgd voor een rappel.
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Bezochte bijeenkomsten:
➢ Gemeld wordt dat er sprake was van een interessante en leuke kennismaking
op 03-04-2019 met Sociaal Werk De Schans. De Schans doet goed zijn best
om zaken op orde te krijgen en heeft enthousiaste medewerkers die naar de
mensen toe gaan. Een zorgelijk punt is dat men van bepaalde
aangelegenheden (armoede) weinig tot geen kennis had.
Han stelt vast dat er drie aspecten zijn: a. de inhoudelijke opdrachtformulering,
b. is de overdacht fatsoenlijk geschied door de latende partij en c. heeft de
nieuwe partij zich voldoende voorbereid.
Geconstateerd wordt dat er van de zijde van de voormalige gemeenten sprake
is van verschillende geluid zowel negatief als positief.
➢ Rens heeft op 9 april 2019 een bijeenkomst Wmo inkoop bezocht (in de plaats
van Dieneke). Er is een nieuw tarief huishoudelijke hulp voorgesteld.
Daarnaast is een voorstel gedaan voor wijzigingen in de overeenkomst Wmo.
Carola vult aan dat 150 aanbieders te veel is omdat hieronder veel vallen die
geen cliënten bedienen binnen de gemeente Westerkwartier. De keuzevrijheid
is wettelijk vastgesteld.
➢ Ingrid refereert aan een landelijke LCR (landelijke cliëntenraad)-dag. Het
thema betrof armoede en schuldproblematiek. Zij geeft als leerpunt mee dat de
ASDW meer actief vragen moet stellen over aangelegenheden. Niet alleen
laten informeren over onderwerpen maar dit punt ook naar voren brengen in
de drie themagroepen en dan de uitkomsten hiervan in de vergadering van de
ASDW aan de orde stellen.
➢ Ingrid vestigt de aandacht op het provinciaal netwerk van cliëntenraden (in
Groningen is nog het enige bestaande netwerk). Het betreft het lidmaatschap
van het provinciaal netwerk van cliëntenraden om mee te kunnen praten over
wat er in de arbeidsmarktregio wordt besproken. Het verzoek is een bijdrage
van een paar honderd euro te willen leveren aan de scholingskosten.
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Inhoudelijke opdrachtformulering Basisondersteuning en overzicht punten voor
het maken/opstellen Plan van Aanpak door en voor ASDW
Han stelt voor eerst door de inhoudelijke opdrachtformulering basisondersteuning
heen te lopen.
Hij constateert dat er weinig aan valt toe te voegen en dat het moeilijk te lezen is.
Guus vraagt of een omslag nodig is en van wat naar wat.
Rens geeft aan naar positieve gezondheid. Niet meer zorgen voor, maar zorgen dat.
Han zegt dat het er niet helder in staat. De professionals hebben training gehad, maar
de vrijwilligers niet. De ASDW kijkt niet of De Schans goed werk doet. Taak is thema’s
vanuit de achterban die vergeten zijn en belangrijk zijn naar voren te brengen. Werken
met signalen uit de maatschappij. De ASDW ontvangt graag de diverse rapportages
om na te gaan wat men hiermee kan bijvoorbeeld van aangelegenheden die gehaald
moeten worden. Er ligt een rol voor de ASDW wanneer de geluiden van de inwoners
anders zijn dan de voorliggende rapportages.
Besloten wordt het overzicht van David mee te sturen naar de gemeente
Westerkwartier. Het gaat hierbij om indicatoren die letterlijk uit het stuk komen met
een prestatie of een leerdoel.
Ton adviseert hieraan een kolom toe te voegen welke van de drie themagroepen
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(Wmo, Participatiewet, Jeugd) hierop monitort. Zij vormen de
voorbereidingscommissies voor wat er in de ASDW gebeurt. Aan de themagroepen
meer verantwoordelijkheden en handvatten geven. De ASDW kan hiermee wat doen
of voor kennisgeving aannemen.
Aan de gemeente vragen om hierover te rapporteren naar een van de drie
themagroepen en zij bepalen of het aan de orde moet komen in de ASDW. Dit alles
met de kanttekening dat de ASDW ervoor moet oppassen dat men meer met zichzelf
bezig is dan met de inwoners.
Er is sprake van 54 benoemde prestaties. Gebeurt dit en is er informatie uit de
bronnen die aanleiding geeft hierop te reageren in de richting van de gemeente?
Han stelt voor dit samen met een brief over de Verordening minimabeleid naar de
gemeente toe te sturen onder toevoeging kolom welk onderdeel voor welke
themagroep bedoeld is. Dit wordt opgepakt. Er wordt een intern stuk opgesteld. Er ligt
een richting waarnaartoe gewerkt kan worden.
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Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Rens merkt op graag op de website van de gemeente Westerkwartier te willen zien
waar de ASDW zich mee bezighoudt nu en volgend jaar.
Han antwoordt dat door hem en Carola wordt nagegaan wat er mogelijk is en
zichtbaar qua communicatie. Zij overleggen hierover binnenkort met het team
communicatie.
Eddy, Ingrid en Ton geven aan dat ze de volgende keer verhinderd zijn.
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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