2019 - 11
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
5 augustus 2019 te Marum
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Eddy Ramaker (secretaris) (ER)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Willy Buiter (WB)
David Dolstra (lid) (DD)
Ton Uyttewaal (lid) TU)
Aafien Abbing, ambtelijk secretaris (AA)

Afwezig m.k.:

Ingrid de Bruijn (lid) IB)
Guus Raats (lid) (GR)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)
cc: team Advies en Relaties, wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor

Volgende bijeenkomst: maandag 2 september 2019 van 19.30-21.30 uur te Zuidhorn
Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering. Hij staat stil bij het overlijden van Rens Zijlstra, lid van
de ASDW, op vrijdag 2 augustus 2019.
Hij constateert dat het overlijden van Rens Zijlstra de leden van de ASDW diep
schokt en dat zij zich hem herinneren als een integer, betrokken en gedreven
mens.
Er gaat een kaart aan de familie rond ter ondertekening.
Er wordt een herdenkingsdienst voor hem gehouden na de crematie in
familiekring. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit kenbaar gemaakt aan de
leden van de ASDW en wordt bekeken wie hiernaartoe gaan.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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Ingekomen stukken:
3.1.
Algemeen:
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a. Brief gemeente Westerkwartier aan mevrouw W. Buiter van 27-052019 betreffende benoeming tot lid van ASDW per 01-06-2019 (te
raadplegen bij ambt.secr.)
b. Brief gemeente Westerkwartier aan ASDW van 11-06-2019
betreffende verordening minimabeleid
c. Brief gemeente Westerkwartier aan mevrouw R. van der Wal van
18-06-2019 betreffende beëindiging lidmaatschap van ASDW per
01-04-2019 (te raadplegen bij ambt.secr.)
d. Nieuwsbrief juli 2019 Mensen met Dementie in Groningen
e. Nieuwsbrief zomer 2019 zaVie
f. Brief gemeente Westerkwartier aan gemeenteraad en ASDW van
02-07-2019 betreffende resultaten cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Wmo 2018
g. Beleidsregels verlagingen Participatiewet gemeente
Westerkwartier 2019
h. Beleidsregels inkomstenvrijlating Participatiewet, IOAW en IOAZ
gemeente Westerkwartier 2019
i. Beleidsregels krediethypotheek en pandrecht gemeente
Westerkwartier 2019
j. Brief gemeente Westerkwartier aan ASDW van 10-07-2019
betreffende basisondersteuning en planning 2019 (zie ag.p. 4.a.
reactie op brief ASDW van 12-06-2019)
k. Brief gemeente Westerkwartier aan ASDW van 12-07-2019
betreffende armoedeonderzoek
l. Presentatie LSA-bijeenkomsten van de Koepel Adviesraden
Sociaal Domein te Tolbert (LSA bewoners = sterk landelijk netwerk
van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties,
buurthuizen in zelfbeheer, bewonersbedrijven en coöperaties)
De ingekomen stukken a., b., c., g., h. en i. worden voor kennisgeving
aangenomen.
Ten aanzien van d. en e. wordt geconcludeerd dat die in het vervolg met de
agenda en de stukken worden meegezonden naar de leden, maar dat ze niet
meer op de agenda worden opgevoerd.
Bij f. wordt uitgebreid stilgestaan. Het is wettelijk bepaald dat dit elk jaar moet
gebeuren.
Opgemerkt wordt dat er signalen in staan waarvan men is geschrokken.
Het overzicht resultaten is zeer slecht leesbaar. Er staan aanbevelingen
genoemd.
Han constateert dat de lijn van de voorgaande jaren wordt doorgetrokken.
In de gaten moeten worden gehouden of de aanbevelingen worden opgevolgd. In
de planning voor 2020 (in juli/augustus resultaten van 2018 en 2019 met elkaar
vergelijken) opnemen.
Voor wat betreft j. wordt opgemerkt dat dit niet helemaal het antwoord is op de
vraag van de ASDW over de betrokkenheid bij de beleidsuitvoering vanuit de
toetsende en volgende rol. De vorige WSW-adviesraden zijn betrokken bij de
voorbereiding en aanbesteding.
De rapportagemethodiek wordt nog ontwikkeld. De ASDW moet sturen op de
rapportage door Sociaal Werk De Schans.
Er wordt voor na de zomer een bijeenkomst aangekondigd voor zowel de leden
van de ASDW als van de gemeenteraad waar de plannen zullen worden
gepresenteerd. Ruimte voor dialoog vormt ook onderdeel van dit programma. Dan
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aangeven dat de ASDW graag ziet dat het sjabloon dat is opgesteld door David
Dolstra gevuld te krijgen dat leidend is geweest bij de aanbesteding.
Han neemt hierover contact op met Carola van Engeland.
Ten aanzien van k. wordt opgemerkt dat er nog geen concreet beleid is. 130%
betekent een verzwaring van de lasten voor de overige inwoners dan die van de
doelgroepen.
De mening van de Koepel Adviesraden sociaal domein is dat de adviesraden er
zijn voor alle inwoners en niet alleen voor cliënten en potentiële cliënten. Dit
betekent dat wanneer er een keuze moet worden gemaakt in middelen de ASDW
hiervan ook iets moet vinden op een bepaald moment. Gemeenten zijn minder
geneigd om resultaatgericht te denken als het gaat om middelen.
De verwachting is dat dit onderzoek eind 2019 is afgerond. De resultaten hiervan
worden met de ASDW gedeeld (opnemen op planning 2020). Hierna moet de
ASDW iets gaan vinden van de consequenties hiervan voor het budget wanneer
men op de 130% gaat zitten en ook over de financiële kant van de zaak.
Gemeenten mogen geen inkomensbeleid voeren, maar er is budget in het kader
van de bestrijding van armoede. De gemeenten hebben het recht om in veertig
procent te variëren om gelden door te schuiven naar minima.
Punt l. komt terug bij agendapunt 11.
3.2.

Uitnodigingen:
a. Uitnodiging van Zorg Thuis Noorderpoort, Zorgbelang Groningen
en zaVie voor bijeenkomst op dinsdag 08-10-2019 over
Technologie, wie zal dat betalen?

Ton heeft dit genoteerd, maar weet nog niet zeker of hij ook kan gaan.
3.3.
Perspectiefnota 2020-2023 met bijlage collegeuitvoeringsprogramma
Hierin staat vermeld dat het college van B&W de kosten van het sociaal domein
wil terugbrengen naar het niveau van de begroting 2019. Dit vraagt om extra
inspanningen. Wat houdt dit precies in? Waaraan wordt concreet gedacht? Er is
nog niets ingevuld of geschetst van een scenario van hoe dat te doen en waar
liggen de keuzes. Het gaat om een belangrijke uitspraak. Hiervoor wordt drie jaar
de tijd genomen. Dit is nogal ingrijpend vooral omdat men kan verwachten dat de
kosten door de vergrijzing alleen maar hoger worden en dat al zijn. Aangenomen
wordt dat er concrete beleidsnotities per sectie komen. In de begroting van 2019
is de stijging van kosten niet verwerkt. Aangegeven wordt dat er dekking is vanuit
de reserve sociaal domein en dat de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt
verhoogd. Er gaat worden gewerkt met themafondsen waaruit projecten kunnen
worden bekostigd.
Gemist worden cijfers over de bevolkingsopbouw. Waarop baseert de gemeente
Westerkwartier zich op voor wat betreft de demografische gegevens? Een
perspectiefnota zou hiervan ook uit moeten gaan.
Han stelt voor dat de gemaakte opmerkingen worden meegenomen naar het
overleg met wethouder Elly Pastoor op maandag 2 september 2019.
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Verzonden stukken:
a. Brief ASDW aan college van B&W gemeente Westerkwartier van
12-06-2019 betreffende adviesfunctie ASDW met bijlage doelen te
behalen basisondersteuning
Dit verzonden stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Vaststellen en bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 1 juli 2019
Redactioneel: Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan
Eddy.
N.a.v.: Geen opmerkingen.
b. Overzicht actiepunten ASDW van 5 augustus 2019
Dit overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen. Punt 12 uit het verslag van
01-07-2019 wordt hieraan toegevoegd.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 5 augustus 2019
Dit overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.
d. Planning ASDW 2019
Aanvullen met acties in 2020 vanuit cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo.
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Themagroep Wmo (Ton, Guus)
Ton geeft aan dat men bij elkaar is geweest met twee nieuwe leden. Het is de
bedoeling in oktober 2019 weer bij elkaar te komen.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
David merkt op dat deze groep op 4 juli 2019 bij elkaar is geweest. Er valt alleen
te melden dat er contactpersonen zijn afgesproken waarmee men in overleg kan.
Er volgen nog twee beleidsstukken beleidsregels bijzondere bijstand en
individuele inkomenstoeslag.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Willy)
Er is een brief opgesteld door Rens (zie agendapunt 10).
Afgesproken wordt dat Dieneke en Willy zich beraden op hoe nu verder na het
overlijden van Rens Zijlstra die hier voorzitter van was.
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Platform Cliëntparticipatie:
Ter bespreking:
a. Conceptverslag bijeenkomst Platform Cliëntparticipatie van de ASDW
gehouden op dinsdag 25-06-2019; wordt voor kennisgeving aangenomen
b. Profiel onafhankelijk voorzitter Platform Cliëntparticipatie van de ASDW;
afgesproken wordt dat dit morgen voor commentaar uiterlijk eind van deze
week wordt toegezonden; de bedoeling dat dit in de flyer komt die men
gaat proberen uit te reiken, de ingang kan zijn om het via de consulenten
te doen; deze tekst dient voor de vacature die uiterlijk 27-08-2019 wordt
gepubliceerd in De Krant
c. Selectieprocedure voorzitter Platform Cliëntparticipatie van de ASDW;
belangrijk om te kijken of iemand onafhankelijk is; er moet worden
gestreefd naar uniformiteit, goede motivatie en kundigheid; volgende
vergadering bepalen wie er in de subcommissie 1 komen; akkoord
d. Planning selectieprocedure voorzitter Platform Cliëntparticipatie van de
ASDW; hierna beëindiging activiteiten projectgroep gaan plannen
De volgende vragen liggen er:
➢ wie is voorzitter van het Platform CP wanneer de voorzitter niet
beschikbaar is?
dit moet het Platform CP zelf beslissen; de voorzitter moet ook in
de ASDW zitten
in de verordening moet nog worden geregeld wie de voorzitter van
het Platform CP vervangt
➢ wie zit de vergadering van 09-09-2019 voor?
David zit deze bijeenkomst voor en Han woont de eerste officiële
vergadering bij
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➢ ook de verslaglegging moet worden geregeld; de ambtelijk
secretaris (AA) pakt dit op maar is niet beschikbaar op 09-09 en
14-10-2019; verder akkoord met de planning.
David geeft aan dat hij via de e-mail contact heeft gehad met een geïnteresseerde
mevrouw. Zij heeft twee invalshoeken jeugdzorg en mantelzorg. Voor het Platform
Cliëntparticipatie heeft men specifiek iemand nodig die beschikt over een
netwerk/achterban. Of iemand moet zich in een belangengroep willen inwerken en
optreden als vertegenwoordiger daarvan. Dit vraagt de wet. Wettelijke
voorwaarde waaraan cliëntparticipatie moet voldoen. Op het moment dat men het
Platform Cliëntparticipatie niet gevuld krijgt, moet de opdracht teruggelegd worden
bij het college van B&W. Han merkt op dat een voorstel bij het college van B&W
kan worden neergelegd dat op het moment dat een kandidaat niet aan de criteria
voldoet men het goed vindt wanneer de invulling niet op een andere wijze tot
stand kan worden gebracht.
Han geeft aan dat de consulenten worden voorzien van een goede tekst
ontwikkelt door communicatie en dat die wordt uitgezet bij alle
bijstandsgerechtigden. Dit is afgesproken met de beleidsmedewerkers.
Besloten wordt dat Han contact met haar opneemt om na te gaan wat zij precies
wil en haar vragen of zij een ervaringsdeskundige zou kunnen zijn voor de ASDW
(jeugdzorg). Alle opties worden opengehouden in haar richting.
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De leden van de ASDW delen complimenten uit voor het verrichte werk.
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Voorbereiding gesprek met wethouder Elly Pastoor op 2 september 2019
Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris een document met opmerkingen
rondstuurt dat nog tot en met 16-08-2019 aangevuld kan worden door de leden
van de ASDW.
Hierna gaan Han en Aafien trachten hiervan in de week van 19-08-2019 één
document te maken.
Bezochte bijeenkomsten
Ton heeft op 5 juli 2019 een bijeenkomst van het LSA (Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve burgers) en de Koepel Adviesraden sociaal
domein te Tolbert bezocht.
De LSA is tot zijn verrassing ook in het Westerkwartier behoorlijk actief (o.a.
totstandbrenging de Nieuwe Wierde te Grijpskerk, ombouw van verzorgingshuis
naar open dorpsvoorziening voor het hele dorp; betrokken geweest bij
totstandkoming inloopcafé te Aduard; ondersteunen diverse verenigingen van
dorpsbelangen; Alzheimercafés (niet in het Westerkwartier). Hoe gaat dit gezien
ook de activiteiten van Sociaal Werk De Schans? Het LSA krijgt vooral geld uit
fondsen en is een non profit organisatie. Waarom dit samen georganiseerd LSA
met Koepel Adviesraden? Dit heeft er mee te maken dat de rol van de
adviesraden zich verbreedt naar veel meer bewonersinitiatieven en niet alleen
maar op het gebied van de drie gebieden Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg. Zij
vinden dat het sociaal domein verbreed moet worden richting leefbaarheid en het
ondersteunen van brede bewonersinitiatieven. Andere adviesraden doen dit al en
trachten beleid te formuleren richting de gemeenten op terrein van
bewonersinitiatieven. Voorgesteld wordt dit een keer apart als punt te agenderen.
Ton merkt op dat er sprake is van verschillen in adviesraden hoe wordt omgegaan
met cliënten en leden van adviesraden. Dit is eventueel een punt voor de training
van de ASDW op 05-10-2019. Samen een weg vinden in de positionering. De
Koepel Adviesraden begint hierover anders te denken. Men trekt het breder dan
de drie aandachtsgebieden. De adviesraad moet er zijn voor het welzijn van alle
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inwoners en voor het totale beleid. Ook opbouwend zijn over het beleid dat wordt
gevoerd voor de groeperingen en niet als belangenbehartiger.
Er zijn grote verschillen in adviesraden sociaal domein hoe ze omgaan met
cliëntparticipatie en leden van de adviesraad. Soms loopt dit gewoon door elkaar.
Bij de Koepel is ook sprake van een verschuiving richting een mindere mate van
scheiding. Het was een eyeopener voor hem dat hiermee heel verschillend wordt
omgegaan. De Koepel trekt het sociaal domein breder dan alleen maar de drie
aandachtsgebieden. Het sociaal domein vormt het welzijn van de inwoners.
Eventueel zouden werkende weg de verordening en het reglement kunnen
worden aangepast merkt David op. Eerst het Platform Cliëntparticipatie in het
leven roepen en dan kijken welke opdrachten er liggen.
Han vindt het mooie van de huidige structuur dat er een vergadering is van
belangengroeperingen die in feite via de ASDW alles wat men wil naar voren kan
brengen. De ASDW zit er voor het totale beleid voor elke inwoner van de
gemeente. Zowel kritisch als opbouwend zijn over het beleid dat wordt gevoerd
als het gaat om de groeperingen waarvoor men hier zit, maar niet als
belangenbehartiger.
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Toegankelijkheid
Er zijn geen punten die nu aan de orde moeten komen.
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Volgende vergadering ASDW
Deze staat gepland voor maandag 2 september 2019 van 19.30-21.30 uur te
Zuidhorn, Hooiweg 9.
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Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
Han neemt contact op met Han Meuleman (jeugdzorg) als eerste reserve op de
reservelijst voor de opvolging van Rens Zijlstra. Rennie van der Wal is tweede
reserve. Als derde kan de mevrouw die interesse heeft getoond wellicht worden
genoteerd na overleg van Han met haar. Hiervoor moet dan wel een aparte
sollicitatieprocedure worden gevolgd. De ASDW raakt door de reserves heen.

15

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Han de aanwezigen voor hun komst en
inbreng, wenst allen wel thuis en sluit de vergadering om 21.50 uur.

6

Actie

HvdW

