2019-09
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)
van 3 juni 2019 te Grootegast
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
David Dolstra (lid) (DD)
Ton Uyttewaal (lid) TU)
Rens Zijlstra (lid) (RZ)
Willy Buiter (WB)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)
Aafien Abbing, ambtelijk secretaris (AA)

Afwezig
m.k.:

Ingrid de Bruijn (lid) IB)
Guus Raats (lid) (GR)
Eddy Ramaker (lid) (ER)
cc: team Advies en Relaties, wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor

Volgende bijeenkomst: maandag 1 juli 2019 van 19.30-21.30 uur te Leek
Punt

Omschrijving

Actie

1

Opening, vaststellen agenda
Han opent de vergadering en heet allen en in het bijzonder Willy Buiter van harte
welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
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Mededelingen
Han attendeert erop dat er voor de volgende keer op maandag 1 juli 2019 een
besloten vergadering staat gepland. Geconstateerd wordt dat hiertoe geen noodzaak
bestaat en besloten wordt in de openbaarheid te vergaderen.

3

Ingekomen stukken:
3.1. Algemeen:
a. Nieuwsbrief mei 2019 Mensen met Dementie in Groningen
De ASDW neemt de nieuwsbrief voor kennisgeving aan.
b. Mail 21-05-2019 van Andries Kroese beleidsmedewerker Zorgbelang
Groningen aan diverse adviesraden betreffende houvast bij het adviseren op het
terrein van het sociaal domein
Er wordt vrijblijvend contact opgenomen.
3.2. Uitnodigingen:
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a. Uitnodiging zaVie voor themamiddag “herstel van psychose” op 13-06-2019
op locatie Schweitzerlaan 4 te Groningen
Han constateert dat niemand hiernaar toegaat.
b. Uitnodiging zaVie voor themabijeenkomst drie jaar VN-verdrag Handicap op
14-06-2019, ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen
Wellicht ook iets voor het Platform Gehandicapten.
Mogelijkerwijs gaat Han hiernaartoe.
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Verzonden stukken:
a. Mail voorzitter ASDW van 14-05-2019 aan Platform Hattinga Verschure
betreffende incidenteel in plaats van structureel overleg
De ASDW neemt de mail voor kennisgeving aan.
b. Brief ASDW van 15-05-2019 aan college van B&W betreffende
Verordening tegemoetkomingen minimabeleid gemeente Westerkwartier
2019
De ASDW neemt de brief voor kennisgeving aan.
Voor zowel a. als b. geldt dat dit conform de gemaakt afspraken is.
Voor de volgende keer wordt een memo Verordeningen Participatiewet, IOAW en
IOAZ gemeente Westerkwartier geagendeerd. Deze was te laat toegezonden om nog
meegenomen te kunnen worden voor deze vergadering.
Han verzoekt de Themagroep Participatiewet deze stukken grondig voor te bereiden
voor de vergadering van 1 juli 2019.
Tot nu toe is onder de noemer harmonisatie veel door de gemeenteraad behandelt.
De leden van de ASDW willen graag van de zijde van de gemeente Westerkwartier op
de hoogte worden gehouden van wat er op rol staat. De verantwoordelijkheid advies
te vragen aan de ASDW ligt bij het college van B&W.
De afspraak wordt gemaakt dat de inhoudelijke opdrachtformulering
Basisondersteuning en overzicht punten voor het maken/opstellen Plan van Aanpak
door en voor ASDW binnenkort naar het college van B&W gaat, vergezeld van de
zorgen van de ASDW over haar betrokkenheid en of conform de wettelijke
adviestaken wel volledig wordt gehandeld.
Er worden twee invalshoeken benoemd, namelijk zaken monitoren aan de hand van
het Plan van Aanpak en het monitoren van nieuw beleid. Dit zijn twee aparte
aangelegenheden. Het gaat om voorgenomen beleid en beleid dat in uitvoering is. De
ASDW wil graag de vinger aan de pols houden.
Vaststellen/bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 6 mei 2019
Redactioneel:
Het conceptverslag wordt vastgesteld met het verwijderen van een tekstgedeelte
onder punt 3.1.d.en wordt nu op de website van de gemeente Westerkwartier
geplaatst.
N.a.v.:
Er zijn geen opmerkingen.
b. Overzicht actiepunten ASDW van 03-06-2019
Punt 3 inhoudelijke opdrachtformulering Basisondersteuning en overzicht punten voor
het maken/opstellen Plan van Aanpak door en voor ASDW wordt toegevoegd aan het
overzicht.
Opgemerkt wordt dat het overzicht Doelen te behalen basisondersteuning gemeente
Westerkwartier dat David heeft toegezonden een “alleen lezen” stuk in Excel is.
Afgesproken wordt dat eenieder zijn/haar commentaar hierop zo spoedig mogelijk
naar David stuurt en die zendt het eind van de week naar Han die het naar het college
van B&W verstuurt. De afwezigen worden gemaild over deze afspraak. Han zal in de
begeleidende brief ook ingaan op nieuw beleid.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 03-06-2019
Geconcludeerd wordt dat nr. 2 ongevraagd advies vrijwilligers SPiNN ingeweven in
nr. 1 en dat hierop al een antwoord is gekomen.
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De leden van de ASDW zien graag dat wanneer het college van B&W de ASDW om
advies vraagt over een onderwerp dit op de website van de gemeente Westerkwartier
wordt geplaatst. Dit geldt ook voor het door de ASDW uitgebrachte adviezen,
gevraagd en ongevraagd.
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Themagroep Wmo (Ton, Guus)
Ton meldt dat Han Meuleman en Djoeke Zwiers aansluiten bij deze themagroep. Als
externe deskundigen zonder vergoeding.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
David geeft aan dat er weinig activiteit is op dit moment. Hopelijk kan dit punt
binnenkort worden opgepakt.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Rens)
Op 6 mei 2019 is afgesproken dat Rens en Dieneke vragen gaan formuleren voor de
ontmoeting met wethouder Elly Pastoor op 2 september 2019. Zij hebben
gesprekspunten, vragen, opmerkingen en standpunten geformuleerd die zeker aan de
orde moeten komen.
Rens licht toe dat men wil uitgaan van bestaand beleid. Het verzoek is om gezien alle
ontwikkelingen te komen tot een nieuwe beleidsnotitie rondom jeugd in het
Westerkwartier. In de mail staan de punten vermeld die hierin in ieder geval terug
moeten komen. Het gesprek met Elly wordt voorbereid tijdens de vergadering van de
ASDW van 01-07-2019.

AA

Carola geeft aan dat zij hierover de beleidsmedewerker heeft benaderd. Hij zou
aanwezig kunnen zijn bij de vergadering van 2 september 2019.
De leden van de ASDW hebben er geen moeite mee wanneer de wethouder zich laat
ondersteunen door een beleidsmedewerker.
Vastgesteld wordt dat voor de volgende vergadering op 1 juli 2019 een geactualiseerd
stuk wordt meegestuurd om te kunnen gebruiken bij de voorbereiding van het gesprek
tussen de ASDW en wethouder Elly Pastoor over de jeugdzorg. Besloten wordt deze
stukken en andere voorbereidende vragen van te voren naar haar te sturen.
Besloten wordt dat Willy in deze themagroep plaats zal nemen.
Afgesproken wordt dat Dieneke, Rens en Willy bij elkaar komen om tot een
geactualiseerd stuk te komen.
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Platform Cliëntparticipatie
Geconstateerd wordt dat dit even stil ligt. Er wordt voor gezorgd dat de NAWgegevens compleet worden gemaakt en dan wordt dit overzicht naar Carola gestuurd.
Zij pakt het op en doet een voorstel voor de benoeming van eerst vijf leden.
De vacature van voorzitter wordt in juli gesteld, conform eerdere afspraken.
Opgemerkt wordt dat het voor wat betreft de vertegenwoordiging van de zijde van de
GGZ, jeugd en bijstand niet eenvoudig is om leden te vinden. Wellicht is het een idee
hiervoor meer aandacht te vragen via communicatie op de website en via de
consulenten. Geopperd wordt samen met het team Communicatie een vacaturetekst
op te stellen, deze te publiceren en mee te geven aan de consulenten.
Communicatie:
a. Stand van zaken
b. Presentatie ASDW extern
Han geeft aan dat hij samen met Carola een gesprek heeft gehad met Martien van der
Laan van het team Communicatie. Dit heeft er al toe geleid dat in de Streekkrant/De
Krant een oproep staat voor deze vergadering met het telefoonnummer van de
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ambtelijk secretaris. Informatie over de ASDW kan onder andere worden gekregen via
de webpagina van de gemeente. Wegens de bewerkelijkheid wordt afgezien van
bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Afgesproken is in de tweede helft van dit jaar te
bekijken hoe de ASDW nog meer aandacht kan krijgen, bijvoorbeeld in de rubriek
“Man met de hamer”.
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Bezochte bijeenkomsten
De afgelopen periode zijn er geen bijeenkomsten bezocht.
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Stand van zaken opleiding (deelname leden Platform Cliëntenparticipatie)
Han attendeert op de Training Op Maat voor leden van de ASDW op zaterdag
5 oktober 2019 op een nader te bepalen locatie. David, Eddy en Willy zijn helaas
verhinderd. Ton houdt een slag om de arm. Han stelt voor het door te laten gaan,
omdat er geen tijdstip kan worden gevonden waarop iedereen kan. Hij stelt voor
hiervoor ook de leden van het Platform Cliëntenparticipatie uit te nodigen. Rens vraagt
zich af of de te behandelen punten relevant zijn voor de leden van de cliëntenraad. Uit
een lijst van 19 punten zijn er 7 of 8 geselecteerd. Han zoekt deze op en die worden
voor de volgende vergadering op 1 juli 2019 meegezonden met de agenda. Hierover
wordt de volgende keer een besluit genomen.
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Toegankelijkheid
Han licht toe dat hij dit onderwerp als vast agendapunt heeft laten opnemen.
Carola deelt mede dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met twee toekomstige
leden van het Platform Toegankelijkheid. Er worden nog meer leden gezocht uit vooral
de omgeving van Grootegast en Marum. Dit platform houdt zich onder andere actief
bezig met de toegankelijkheid van openbare gebouwen.
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Volgende vergadering ASDW:
maandag 1 juli 2019 van 19.30-21.30 uur, locatie Leek, Tolberterstraat 66
Dit punt wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Wat verder ter tafel komt/rondvraag
• Dieneke en Aafien zijn de volgende keer wegens vakantie afwezig.
• Rens ziet graag dat de wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor worden
uitgenodigd voor een informeel samen zijn met de leden van de ASDW op
maandag 4 november 2019.
• Rens verzoekt om tijdige toezending van de perspectiefnota.
Toevoeging ambtelijk secretaris:
(In het plenaire raadsoverleg van 29 mei 2019 gaf het college van B&W een korte
schets van het actuele financiële beeld van de gemeente Westerkwartier, de stand
van zaken rond de perspectiefnota en de speerpunten van het college (vanuit de
thema’s van het coalitieakkoord) om op te nemen in het collegeprogramma. Op deze
avond werd van de fracties gevraagd hun inbreng te leveren met het oog op de op te
stellen perspectiefnota en de speerpunten van het college. Ook aan de inwoners,
verenigingen, ondernemers, adviesraden, etc. werd de gelegenheid geboden in te
spreken en hun mening of adviezen mee te geven aan de fracties.
De input van deze avond wordt door het college van B&W gebruikt en in het
definitieve voorstel verwerkt dat op woensdag 10 juli 2019 aan de gemeenteraad ter
bespreking en besluitvorming wordt voorgelegd.
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Sluiting
Han bedankt de leden voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit de
vergadering om 21.20 uur.
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BESLUITEN ASDW
1. In de themagroepen wordt geen ambtelijke ondersteuning ingezet (07-01-2019)
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