2019 - 10
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
1 juli 2019 te Leek
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Ingrid de Bruijn (lid) IB)
Willy Buiter (WB)
David Dolstra (lid) (DD)
Ton Uyttewaal (lid) TU)
Guus Raats (lid) (GR)
Eddy Ramaker (secretaris, tevens notulist) (ER)
Rens Zijlstra (lid) (RZ)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)

Afwezig m.k.:

Dieneke de Boer (lid) (DB)
Aafien Abbing, ambtelijk secretaris (AA)

Gasten:

Siepie de Jong (PvdA)
Trees van Elderen (Platform Gehandicapten)
Johan de Vries (VZ Westerkwartier)
Bert Schukking (50plus)
cc: team Advies en Relaties, wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor

Volgende bijeenkomst: maandag 5 augustus 2019 van 19.30-21.30 uur te Marum
Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering en heet allen welkom met name de gasten. Vooral voor
de laatste groep geeft hij een korte samenvatting van hetgeen waar wij mee bezig
zijn. We zijn per 1 oktober 2018 gestart, hebben veel aandacht besteed aan onze
werkwijze enz. en wachten nu op nieuw beleid vanuit de gemeente
Westerkwartier.
Han vraagt de gasten zich niet in de discussie te mengen. Aan het eind van de
vergadering zal hij hen desgewenst in de gelegenheid stellen de Adviesraad bij te
praten en/of te bevragen.
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De agenda wordt vastgesteld. De leden hebben wel alle stukken ontvangen maar de
koppeling aan de agendapunten is incompleet, maar daar komen we bij de
behandeling wel op terug.
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Mededelingen
Ton geeft aan dat hij om 21.20 uur de vergadering zal verlaten.
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Ingekomen stukken en uitnodigingen
3.1. Algemeen:
a. Jeugd:
- Memo gemeenteraad: Beleid in Beeld: overzicht jeugd gemeente Westerkwartier
- Raadsbrief: Rapportage Jeugdhulp in beeld
- Jeugdhulp in Beeld
Rens geeft aan dat de themagroep Jeugd de stukken nader zal bestuderen en met
een voorstel richting ASDW zal komen. Hij nodigt de aanwezigen uit
aandachtspunten aan hem door te geven. Ook zal de themagroep zich bezighouden
met de vragen voor Elly Pastoor voor de vergadering van 2 september aanstaande.
Han vraagt Rens de informatie tijdig aan te leveren bij het secretariaat opdat we
het in de vergadering van 5 augustus kunnen bespreken (minstens 10 dagen
eerder!!).
Ton vindt in de stukken het accent te veel liggen op jeugdhulpverlening en
preventie. De gemeente geeft niet aan wat zij voor de “normale” jeugd gaat doen.
Weinig visie over wat er in de dorpen aan voorzieningen komen.
b. Participatiewet:
- Memo ASDW: Verordeningen Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Westerkwartier
- Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Westerkwartier 2019
- Regeling tegemoetkoming meerkosten als gevolg van beperking of chronische
ziekte gemeente Westerkwartier 2019
- Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente
Westerkwartier 2019
- Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019
- Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Westerkwartier
2019
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Westerkwartier 2019
- Verordening tegenprestatie gemeente Westerkwartier 2019
David zegt dat het gaat om geharmoniseerde verordeningen waarover wij in het
verleden al iets hebben gezegd (de oude Wmo-adviesraden). In grote lijnen ziet het
er goed uit maar er zijn opmerkingen. Wij komen als themagroep met een voorstel.
Guus heeft een opmerking over artikel 5 van de Verordening individuele
inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019. Het bevreemdt hem dat het
alleen over gehuwden gaat en niet over andere vormen van samenleven. Carola
vraagt na hoe daarmee wordt omgegaan.
c. Collegeprogramma e.d.:
- Collegeprogramma en perspectiefnota d.d. 14 mei 2019
De perspectiefnota komt de volgende vergadering aan de orde als er een meer
uitgewerkte versie beschikbaar is. Wel ontstaat er een discussie over het tijdstip
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waarop wij als adviesraad moeten inhaken. Ton vindt een meer activistische
houding gewenst. De vergadering wil eerst de volgende versie afwachten.
d. Informele zorg:
- Informele zorg en formele zorg in het Sociaal Domein, Humanitas
Westerkwartier (inclusief begeleidende e-mail)
De aanwezigen onderschrijven het aan het college gegeven advies en zijn wel
geïnteresseerd in de reactie daarop. Alleen vragen zij zich af of het hun taak is om
adviezen te ondersteunen. De notitie wordt voor kennisgeving aangenomen.
3.2. Uitnodiging:
a. Van Koepel Adviesraden Sociaal Domein: 5 juli in Tolbert: Bijeenkomst
Adviesraden en bewonersinitiatieven; wat hebben ze elkaar te bieden? (inclusief
begeleidende e-mail)
Ton en Ingrid gaan naar deze bijeenkomst. Volgens de aanwezigen is dit een taak
voor Sociaal Werk De Schans. Ze vragen zich af of dit ook uit de verf komt bij
deze bijeenkomst en is benieuwd naar de terugkoppeling.
3.3. Advertentietekst gemeente Westerkwartier:
- Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaat de gemeente Westerkwartier
vanaf 1 juli uitsluitend op afspraak werken
3.4. Verordening:
- Verordening minimabeleid
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Verzonden stukken
a. Adviesfunctie Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier met als bijlage
Doelen te behalen Basisondersteuning Gemeente Westerkwartier
b. Uitnodiging van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier aan de
wethouders Pastoor en Nederveen.
Afgehandeld conform afspraak.
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Vaststellen en bespreken
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 3 juni 2019
Het conceptverslag wordt vastgesteld. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
b. Overzicht actiepunten ASDW van 1 juli 2019
Actiepunt 3 afgehandeld.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 1 juli 2019
Pauze
Themagroep Wmo
Themagroep Participatiewet
Zie 3.1b
Themagroep Jeugd
Zie 3.1a
Platform Cliëntparticipatie
David meldt dat het Platform voor het eerste is bijeengekomen op dinsdag 25 juni
in Grootegast. Gesproken is over de samenstelling van het Platform en de
vergaderfrequentie, tijdstip en plaats. De eerste echte vergadering staat gepland
voor maandag 9 september 2019 aanvang 19.30 uur, locatie Leek. Dan zal er ook
ambtelijke ondersteuning aanwezig zijn. Afgesproken is dat de leden betrokken
worden bij de selectieprocedure voor de voorzitter van het Platform. Zij ontvangen
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de profielschets en kunnen daarop reageren. Vervolgens stelt de ASDW die vast en
kan een advertentie worden geplaatst vanaf 1 september (na de vakantieperiode, bij CE
voorkeur week 36).
Han constateert dat dit opnieuw een verschuiving betekent van 1 juli naar 1
september.
David is het daarmee eens, maar het is niet anders. In verband met de vakanties is
1 september beter dan 1 juli. Wij verkiezen draagvlak voor snelheid. Aldus wordt
besloten.
Eddy stelt voor om de leden van het Platform te laten meedraaien in de
themagroepen. Er ontstaat een uitgebreide discussie over het adviseren en de
functie-verschillen tussen Adviesraad en Platform. Uiteindelijk wordt besloten dat
men best bij elkaar kan gaan zitten, maar we gaan niets formaliseren.

10

Communicatie
Han zegt dat er een bredere vermelding van onze activiteiten plaatsvindt.
Ton vindt dat het allemaal wat prikkelender mag. Met als voorbeeld de agenda
graag wat uitgebreider.
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Bezochte bijeenkomsten
Ingrid heeft een bijeenkomst bijgewoond in Groningen over kinderarmoede. Het
was een goede presentatie. Zij zal een link doorsturen opdat ook andere leden deze
alsnog kunnen volgen. Ook als themagroep moeten wij ernaar kijken, want de
gemeente zegt wel maar doet weinig.
Vooral het onderwerp Mobility Mentoring sprak haar erg aan. De gemeente
Groningen heeft hiermee al erg positieve ervaringen. Westerkwartier doet niets.

IB

‘Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt verlammend op
ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de
belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze aanpak ondersteunt
mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een
economisch zelfredzaam leven.
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Stand van zaken opleiding ASDW
Han verwijst naar de afspraak uit de vorige vergadering om na te gaan of de
cursusdag ook geschikt is voor de leden van het Platform Clientparticipatie.
De aanwezigen zijn van mening dat het een goed idee is. De leden van het
Platform ontvangen een uitnodiging inclusief een beschrijving van de cursus.
Toegankelijkheid
Er wordt hard gewerkt aan het instellen van het Platform Toegankelijkheid (een
samenvoeging van de gehandicaptencommissie Zuidhorn en
gehandicaptenplatform Leek). Ook is men druk bezig mensen in Marum en
Grootegast hierbij te betrekken.
Rens vraagt om meer informatie over waar het platform zoal mee bezig is, liefst
regulier.
Voorgesteld wordt het jaarverslag 2018 toe te sturen. Eén keer per jaar is wel
voldoende.
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Volgende vergadering ASDW
Deze staat gepland voor maandag 5 augustus 2019 van 19.30-21.30 uur te Marum,
Molenstraat 45.
Afgemeld hebben zich: Guus, Carola en David. Voor Willy en Ton is het nog
onduidelijk.
Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
Guus meldt dat hij bij het informeel samenzijn op 4 november 2019 niet aanwezig
is.
Bert Schukking vraagt of de Adviesraad ook gebruik maakt van de mogelijkheid
tot inspreken bij de gemeenteraad.
Han antwoordt dat onze functie bestaat uit het adviseren van het college.
Siepie de Jong geeft een korte samenvatting van haar activiteiten betrekking
hebbend op de Jeugdzorg. Het grote probleem is dat gemeenten jongeren met
problemen te lang vasthouden, hetzij door onkunde hetzij door gebrek aan
plaatsingsmogelijkheden. Snel goed doorverwijzen is erg belang anders nemen de
problemen en dus ook de kosten alleen maar toe.
Carola vraagt de aanwezigen hun declaratieformulier voor het eerste halfjaar 2019
in te dienen. Als er niets te declareren valt ook even meedelen. De vaste
vergoeding wordt automatisch overgemaakt.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Han de leden en overige aanwezigen voor
hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit de vergadering om 21.30 uur.
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allen

