2019 - 12
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
2 september 2019 te Zuidhorn
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Eddy Ramaker (secretaris) (ER)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Willy Buiter (lid) (WB)
Ingrid de Bruijn (lid) IB)
Guus Raats (lid) (GR)
Han Meuleman (lid) (HM)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)
Aafien Abbing, ambtelijk secretaris (AA)

Afwezig m.k.:

Ton Uyttewaal (lid) TU)
David Dolstra (lid) (DD)
cc: team Advies en Relaties, wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor

Volgende bijeenkomst: maandag 7 oktober 2019 van 19.30-21.30 uur te Grootegast
Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering. Hij heet allen en in het bijzonder Han Meuleman als
nieuw lid van de ASDW van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a.

Kennismaking met wethouder Elly Pastoor
aan de hand van een opgesteld document
Mede aanwezig: wethouder Elly Pastoor en Simeon Gemmink (beleidsmedewerker
sociaal domein)

Han heet Elly Pastoor en Simeon Gemmink van harte welkom.
Er is ter bespreking een document van de ASDW toegezonden.
Er wordt een voorstelronde gehouden en daarna geeft Han het woord aan Elly.
Elly vraagt of het klopt dat deze ASDW is samengesteld uit de vier voormalige
Wmo-adviesraden en dat ook de sociale werkvoorziening hierin een rol heeft.
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Han antwoordt dat dit niet helemaal klopt. Een paar leden hebben geen zitting
gehad in de Wmo-adviesraden. De sociale werkvoorziening is meer iets voor het
Platform Cliëntparticipatie (Platform CP) dat onder de ASDW valt. De ASDW geeft
gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W op het terrein van het
sociaal domein. Het Platform CP zit meer op het niveau van de cliëntbeleving en
de leden spreken vanuit ervaringsdeskundigheid.
Elly constateert dat de vragen uit het document diep op de materie ingaan. Zij
heeft hiervoor ambtelijke deskundigheid ingeschakeld om dit voor te bereiden.
In de Perspectiefnota 2020-2023 staat dat het college van B&W de kosten van het
sociaal domein terug wil brengen naar het niveau van de begroting 2019.
Het college is zich er erg bewust van dat de kosten van het sociaal domein erg
stijgen. Er is over nagedacht hoe hierin verder te acteren. Een eerste belangrijke
stap is al gezet vóór de gemeentelijke herindeling van 01-01-2019. Het
welzijnswerk is aan de voorkant aanbesteed. Men wilde een partij die aan de
voorzijde in het kader van preventie het inschakelen van dure specialistische hulp
kan voorkomen. Daarnaast was er sprake van reserves en die moeten er de
komende drie jaar voor zorgen dat wanneer er sprake is van tekorten hieruit kan
worden geput. Ten derde is er na een lobby vanuit de VNG voor gezorgd dat er
van de zijde van het rijk een substantieel bedrag bij komt. Dit alles bij elkaar moet
ervoor zorgen dat de gemeente Westerkwartier de kosten gaat beheersen.
Hiernaast wordt gewerkt aan het opstellen van een programma waarbij ervan
wordt uitgegaan dat aan de voorzijde wordt getracht om door de activiteiten op
een andere manier in te zetten en door daarbij andere spelers te betrekken de
overschrijdingen terug kunnen worden gedrongen tot het niveau van 2019.
Sociaal Werk De Schans is een actor die hierin een rol speelt. Omdat die
organisatie een grote speler is, is men in staat om met de gemeente mee te
denken om bepaalde aangelegenheden anders aan te pakken. Onderzocht gaat
worden of er iets kan worden gedaan met gespecialiseerde gezinsverzorgsters of
dat men maatschappelijk werk niet sneller moet inschakelen als een eerste
algemene voorziening die gaat kijken binnen de gezinnen. De insteek moet
eigenlijk zijn, maar dit staat nog erg in de kinderschoenen, om dit te gaan
onderzoeken om te zien of dit de gemeente verder kan helpen dan tot nu toe het
geval is.
Sociaal Werk De Schans is een organisatie die op veel fronten haar eigen
expertise inbrengt en op diverse fronten deskundigheid van buiten inhuurt. Dus
specialismen worden ingebracht voor het groter geheel. Samen kijken waar dit toe
gaat leiden. Er wordt gepoogd zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan.
Zij hecht eraan op te merken dat er altijd over geld en kosten wordt gesproken,
maar dat het misschien wel honderd keer belangrijker is om te weten of wat men
doet ertoe doet, of men het goede doet en of men het goed doet. Vervolgens
moet men kijken wat men doet en wat er toe doet of daarvoor de kosten omlaag
kunnen worden gebracht.
De gemeenteraad wordt heel bewust meegenomen in wat de jeugdzorg behelst
en wat is de RIGG. Dat is men zelf. In de binnenkort te beleggen bestuurlijke
overleggen moet worden bepaald wat het aandeel van de RIGG nog zal zijn in de
toekomst, wat men via de RIGG gezamenlijk gaat inkopen en gezamenlijk gaat
organiseren en wat men probeert zelf te doen. Men kan niet meer zonder de
RIGG. Het is een illusie te denken dat de gemeente landelijk en regionaal
georganiseerde zorg zelf kan inkopen. Op voorhand zou men dat niet moeten
willen.
Han M. merkt op dat er ongeveer vijf jaar geleden veel discussie was over het
solidariteitsprincipe. Hij hoopt dat dit overeind blijft.
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Elly zegt dat hieraan is getornd. In de specialistische hulp moet men solidair
blijven. Daar waar de gemeenteraad geen invloed op heeft, bijvoorbeeld het
inzetten van ondersteuners van huisartsen, is echt een slag geslagen. Met deze
manier van werken worden een hoop kosten bespaard. Al voordat de gemeente
Westerkwartier ontstond is daaraan een halt toegeroepen. Op die onderdelen
wilde men niet meer solidair zijn.
Dieneke zegt dat de gemeente heel duidelijk kiest en dat is dan leidend, voor
preventie en het zo laag mogelijk inzetten ter voorkoming van, maar het principe
kostenbeheersing is niet leidend.
Elly beaamt dit. Wanneer het niet anders kan wordt dure specialistische hulp
ingekocht omdat de gemeente dit als plicht heeft. De gemeente staat op een soort
van tweesprong en daarin moet de gemeenteraad nog worden meegenomen en
die beslist uiteindelijk. De gemeenteraad is het met haar eens dat het eerst om de
inhoud gaat, om het verlenen van de juiste hulp aan de juiste mensen en
vervolgens moet worden bekeken of dat zodanig kan worden georganiseerd dat
men uiteindelijk de kosten omlaag brengt. Dit doet men al door de inhuur van
Sociaal Werk De Schans die goed meedenken en door nu al te hebben
aangegeven dat men op de verlengde jeugdhulp honderdduizenden euro’s gaat
bezuinigen. Over de rest moet nog worden gesproken, want voor het einde van dit
jaar moet zijn besloten hoe men verder gaat met de RIGG in verband met een
opzegtermijn. De gemeenteraad moet daar ook wat van vinden.
Han M. vraagt of het college ook vindt dat de ASDW daarover advies moet
kunnen geven.
Elly ziet graag dat het college van B&W en de gemeenteraad samen aan de
voorzijde al bekijken welke stappen gezet kunnen worden en zouden moeten
worden. Zij belegt dit ambtelijk, omdat zij dit op een andere wijze graag
gezamenlijk aan de vork wil steken.
Han attendeert erop dat de vraag meer sloeg op de ASDW die het college
adviseert. Wordt het belangrijk gevonden dat de ASDW hierin advies uitbrengt?
Elly merkt op dat men ook de ASDW net zoals de gemeenteraad aan de voorkant
moet meenemen en van de juiste stukken moeten voorzien. Zij zegt dat het erom
gaat dat men het op de hoofdlijnen met elkaar eens wordt en dat ook op
hoofdlijnen het gesprek wordt gevoerd. Zij kan het advies van de ASDW op
hoofdlijnen meenemen. Dit vraagt zij ook van de gemeenteraad. Dan zal men
ergens moeten uitkomen. Zij kan de ASDW van informatie voorzien en
meenemen in het proces waarin men met zijn allen bezig is om ervoor te zorgen
dat men in de toekomst die zaken oppakt waarvan men denkt dat die aan de
voorzijde zo belangrijk zijn dat ze in de RIGG worden belegd en andere zaken
zouden slimmer en beter binnen de gemeente kunnen worden aangepakt.
Guus merkt op dat de hoofdlijn kan zijn dat er voorrang wordt gegeven aan
preventie ten aanzien van gespecialiseerde hulpverlening waardoor op termijn
wordt verwacht dat daaraan minder behoefte zal zijn waardoor men de goede
hulp kan geven met de schaarse middelen die er zijn.
Elly vult aan dat men altijd mensen zal houden die alleen maar bij de
specialistische hulp terechtkomen.
De samenleving maakt het voor zichzelf steeds ingewikkelder voor zichzelf en
voor hun kinderen (bijvoorbeeld vechtscheidingen).
Dieneke merkt op dat gespecialiseerde gezinsverzorgsters vroeger voor rust en
ogen en oren zorgde. Het er zijn en aandacht hebben voor. Een simpele manier
van hulp verlenen.
Elly geeft aan dat hierover momenteel wordt overlegd met Sociaal Werk De
Schans.
Dieneke is van mening dat er een rol is voor de ASDW ten aanzien van de visie,
de motivatie en de vertaling van de visie.
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Elly geeft open en eerlijk aan wat er speelt op dit moment en wat haar ervaringen
zijn aan de hand van voorbeelden van wat zij meemaakt. Zij ziet nu wat er achter
de schermen gebeurt en hoe belangrijk het is dat gezamenlijk op te pakken en
hoe ingewikkeld het is ook daar de kosten te beheersen.
Han constateert dat de vragen 2 en 4 hiermee ook als zijn behandeld.
Op de vraag dat wordt aangenomen dat er concrete beleidsnotities per onderdeel
(Jeugd, Wmo en Participatiewet) worden gemaakt antwoordt Elly dat wordt
gezegd dat men zoveel mogelijk ontschot wil werken, maar in de verantwoording
moet men zich de hele tijd geschot verantwoorden. Terwijl dat eigenlijk ook niet
goed meer kan. Qua kosten voor jeugd is er overlap met Wmo en participatie.
Deze drie gebieden worden het sociaal domein genoemd. Het is zo
georganiseerd dat men zichzelf af en toe klem zet. Men kan zich niet altijd
geschot verantwoorden. Wanneer men echt zicht wil krijgen op wat er in gebieden
gebeurt dan zou men moeten aansluiten bij Sociaal Werk De Schans. Ook met de
andere beleidsterreinen. Hierover heeft vanmiddag een eerste verkenning
plaatsgevonden. Hier is men stap voor stap mee bezig. Maar zover is het nog
lang niet. Men is wel enthousiast over dit idee. Hierna volgt de uitvoering. Hierop
moet het hele datasysteem worden ingericht. Er komen steeds meer data
waarmee meer kan worden gedaan dan tot nu toe het geval was.
Willy vraagt wat het college denkt te winnen met gebiedsgericht te gaan werken.
Elly antwoordt dat men dan hoopt beter de verbanden en combinaties te zien. Dit
is nooit in beeld gebracht.
De Tweede Kamer wil zicht blijven houden op wat er gebeurt op het gebied van
de gedecentraliseerde jeugdzorg. Dit leidt tot een overmatig verantwoorden in hun
richting. De schotten van vroeger zijn er eigenlijk nog steeds ook binnen het
sociaal domein.
Elly zegt dat het misschien een idee is (zij moet dit nog ambtelijk bespreken) om
vragen te koppelen aan beleidsnotities waarop men het antwoord wil hebben van
de ASDW. Dit maakt het meer concreet om over na te denken. Er kan altijd
worden geadviseerd buiten de vragen om. Dit zouden dezelfde vragen kunnen
zijn die aan de gemeenteraad kunnen worden gesteld.
Elly antwoord dat er voor de themafondsen nog geen regels zijn vastgesteld. De
vraag is of men dit gaat doen. Het is tot nu toe niet gedaan. Dat weet men nog
niet. Er komen wel themafondsen.
Zij geeft met betrekking tot de historische data aan dat het college zich heeft
gebaseerd op cijfers van het CBS en het Sociaal Planbureau Groningen en men
heeft zelf bepaalde demografische gegevens verzameld.
Han M. noemt als voorbeeld de stille armoede. Dan komen er voedselbanken en
wordt er veel gebruik van gemaakt. Heel bijzonder want die gegevens waren er
niet. Wanneer ouders hiervan afhankelijk zijn kan dat funeste gevolgen hebben
voor de jeugd.
Elly denkt dat er nog veel verborgen armoede is waar men de vinger niet achter
kan krijgen.
Han M. merkt op dat het lastig is koppelingen te maken in het kader van de
privacy. Dit is een lastig punt. Het sociaal domein heeft met mensen te maken en
dat maakt het ingewikkeld.
Op de vraag of er een (herschreven) beleidsnotitie jeugd komt antwoordt Elly dat
er een afgeleide komt. Zij weet niet of daar speerpunten in zitten anders dan er nu
zijn. De ASDW wordt hier op hoofdlijnen bij betrokken.
Han merkt op dat de ASDW op een paar punten had kunnen adviseren en dat dit
vaak niet is gebeurd omdat er sprake was van harmonisatievoorstellen. In het
afgelopen halfjaar tegenaan gelopen. De ASDW heeft een uitgebreid verhaal
ontvangen over de aanbesteding in 2018. Daarin staan veel meetbare punten.
Kan de ASDW daarop een rapportage krijgen? Hoe wordt een relatie ontwikkeld?
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Elly geeft aan dat de ASDW hierin wordt meegenomen op het moment dat dit
soort rapportages er komen. De samenwerking met Sociaal Werk De Schans
moest vorm krijgen en zij moesten zich inwerken in de nieuwe gemeente
Westerkwartier. Na een half jaar is men nu op stoom beginnen te komen. Er wordt
geëxperimenteerd met hoe de verslaglegging over en weer gaat. De gemeente
heeft een eerste proeve van Sociaal Werk De Schans ontvangen. Dit is het
stadium waarin men momenteel met elkaar verkeert. Zij zal de ASDW niet
vergeten.
Han zegt dat onlangs als ongevraagd advies een voorstel was gedaan om
geïnformeerd te worden over de onderwerpen zoals die in de aanbesteding zijn
afgesproken. Wat gebeurt er met de onderwerpen die zijn aanbesteed?
Elly vat samen dat de ASDW graag wil weten wat voor soort verslaglegging over
de opdracht aan Sociaal Werk De Schans er is en wat dat tot nu toe heeft
opgeleverd. Eigenlijk is men nu bezig om daar vormen voor te vinden die aan de
voorzijde niet waren afgesproken. Men zit er momenteel midden in hoe de
samenwerking moet worden geëvalueerd. Het is lastig wanneer men de vorm nog
niet helder heeft om al een advies te vragen.
Han zegt dat de ASDW vraagt om een stand van zaken. Hij noemt een voorbeeld
van wat de ASDW graag zou willen hebben zodra dit er is. Het gaat om een
halfjaarlijkse rapportage. Het gaat om aangelegenheden die zijn afgesproken en
waarop rapportage zou moeten plaatsvinden.
Elly acht het een goede zaak dit scherp te krijgen en om de ASDW hierbij te
betrekken.
Han brengt de opmerking naar voren dat de ASDW het signaal heeft ontvangen
dat landelijk blijkt dat jongeren met problemen door gemeenten te lang worden
vastgehouden door gebrek aan snelle begeleiding of door gebrek aan
plaatsingsmogelijkheden.
Elly geeft aan dat alles wat men wil nog niet is gerealiseerd. Men heeft zich
voorgenomen dit te doen. Dit moet nog zijn beslag krijgen. Dit gaat niet lukken
binnen een half jaar. Hier gaan jaren overheen voordat men kan laten zien dat dit
het geval is.
Zij neemt de boodschap van de ASDW mee en komt graag nog een keer terug
wanneer een en ander nog niet duidelijk is. Zij neemt de opmerkingen die zijn
gemaakt over de adviserende rol van de ASDW ook mee. Zaken die nog beter
kunnen hebben de aandacht.
Han bedankt Elly voor haar komst, voor de gegeven toelichting en voor haar
openheid. De afspraak is gemaakt dat de wethouders eens per jaar aanschuiven
bij een vergadering van de ASDW.

2

Mededelingen
Han attendeert op de Training op Maat op zaterdag 5 oktober 2019 bij Gasterij
Inkies te Midwolde met een inloop tussen 09.00-09.30 uur voor de deelnemende
leden van de ASDW en het Platform CP.
Afgesproken wordt dat Guus de trainer (Petra van der Horst) op de hoogte stelt
van de locatiegegevens. Hij neemt Aafien cc. mee in deze mail.
Geconcludeerd wordt dat alles verder is geregeld.
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Ingekomen stukken:
3.1.
Algemeen:
Geen.
3.2.

Uitnodigingen:
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Actie

a. Uitnodiging zaVie voor eerste Stigma Café op dinsdag 10-09-2019 van
15.00-17.30 uur in ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94 te Groningen
b. Uitnodiging zaVie voor themamiddag “Samen Dementievriendelijk” op
donderdag 12-09-2019 van 14.00-16.00 uur aan de Schweitzerlaan 4 te
Groningen
c. Uitnodiging van Platform Hattinga Verschure en Zorgbelang Groningen voor
mantelzorgers betreffende drie bijeenkomsten op de avond met als thema
“Respijtzorg, niets voor mij…..of toch?” respectievelijk op donderdag
05-09-2019 te Appingedam, woensdag 09-10-2019 te Winschoten en
dinsdag 29-10-2019 te Bedum
Han constateert dat hier niemand naar toe gaat.
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Verzonden stukken:
Geen.
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Vaststellen en bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 5 augustus 2019
Redactioneel:
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
Dieneke geeft aan dat zij samen met Han en Willy naar de
herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van het overlijden van Rens Zijlstra op
zondag 1 september 2019 te Veendam is geweest. Het was een mooie
bijeenkomst.
b. Overzicht actiepunten ASDW van 2 september 2019
Ingrid weet met betrekking tot de tegenprestatie zeker dat in de verordening van
de voormalige gemeente Grootegast stond vermeld dat er maximaal drie weken
per jaar een beroep kon worden gedaan op vrijwilligerswerk (maximaal 1 dag per
4 weken). In deze verordening staat dat het college van B&W iemand onbeperkt
vrijwilligerswerk mag opleggen. Daar zit nu geen grens in, terwijl dit wel het geval
was.
Carola verzoekt haar deze vraag concreet te formuleren, zodat zij die kan
voorleggen.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 2 september 2019
d. Planning ASDW 2019/2020
De drie overzichten worden voor kennisgeving aangenomen.
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Themagroep Wmo (Ton, Guus)
Han heeft begrepen van de themagroep Wmo dat men Han M. er graag bij wil
hebben en ook van de themagroep Jeugd dat men Han M. graag de rol van
voorzitter op zich ziet nemen.
Dieneke heeft op papier gezet wat de leden van de themagroep Jeugd graag
willen.
Han M. geeft aan dat hij acht jaar als jeugdhulpverlener in de uitvoering heeft
gewerkt en vervolgens twintig jaar leiding heeft gegeven aan mensen die werken
in de jeugdhulpverlening in een andere regio. Van jeugd gaat zijn hart sneller
kloppen en hij daar geeft de voorkeur aan.
Han concludeert dat Han M. toetreedt tot de themagroep Jeugd.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
Er is geen nieuws. Het wachten is op de beleidsregels.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Willy)
Zie agendapunt 6.

9

Platform Cliëntparticipatie:
a. Selectieprocedure onafhankelijk voorzitter Platform Cliëntparticipatie van
de ASDW; bepalen wie deel gaan uitmaken van subcommissie 1

Actie

Han concludeert dat Ingrid en Guus deel gaan uitmaken van subcommissie 1 en
dat David voorzitter wordt van subcommissie 2.
b. Planning selectieprocedure onafhankelijk voorzitter Platform
Cliëntparticipatie van de ASDW; ter kennisneming
Carola merkt op dat de planning opschuift.
c. Vergadering op maandag 9 september 2019 en tijdelijk voorzitterschap
(mondeling)
David zit de vergadering van 9 september 2019 voor. Hij wil dit tijdelijk doen totdat
er een nieuwe voorzitter is. Ingrid en Eddy schuiven niet meer aan.
Han merkt op dat er een brief is gestuurd aan het Platform Gehandicapten Leek
en Zuidhorn waarin is aangegeven dat Elly Dragstra welkom is als toehoorder op
dit moment. Zij heeft omdat zij nog geen lid is niet de faciliteiten die leden hebben.
Zij moet voor 15-10-2019 aangeven of ze wel of niet lid wil worden.
Dit platform wordt verzocht met kandidaten te komen.
De vacatures voor voorzitter en leden zijn akkoord. Die worden verder doorgeleid
en in De Krant geplaatst. Het team communicatie heeft hiernaar gekeken.
Carola geeft aan dat de vacature voor leden wordt meegestuurd met een
nieuwsbrief die eind september 2019 naar de 1.200 uitkeringsgerechtigden wordt
gezonden en deze gaat ook naar alle Wmo-consulenten. Zij overlegt voor jeugd
nog met de betrokken collega. Dit wordt breed verspreid en dit moet zorgvuldig
gebeuren.

CvE

Carola merkt op dat bij subcommissie 1 de voorzitter de coördinator is en die stelt
geen vragen. Dit doen de leden. Is dit geen gemiste kans? De voorzitter van het
Platform CP wordt een belangrijke samenwerkingspartner voor de voorzitter van
de ASDW.
Han heeft dit niet gelezen als een absoluut verbod op het stellen van vragen. De
voorzitter houdt zich op de achtergrond.
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Concept-vergaderschema 2020
Het schema wordt besproken en vastgesteld wordt dat de data 6 en 13-01-2020
worden doorgeschoven naar 13 en 20-01-2020. Hiernaast wordt besloten de
vergaderdata in augustus als reserve te bestempelen.
Het vergaderschema 2020 wordt definitief gemaakt en de vergaderingen worden
ingepland in de agenda’s.
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Toegankelijkheid
Er is geen nieuws.
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Bezochte bijeenkomsten
Er zijn de afgelopen tijd geen bijeenkomsten bezocht.
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Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
Han stelt vast dat Eddy Ramaker per 01-01-2020 aftreedt als lid van de ASDW.
Aangezien de reservelijst bijna is uitgeput moet er in oktober een vacature worden
opengesteld voor leden van de ASDW.
Geopperd wordt bij de sollicitanten voor de functie van voorzitter van het Platform
CP na te gaan of er onder hen zijn die geen voorzitter worden maar die eventueel
geplaatst zouden willen worden op de reservelijst voor lid van de ASDW.
Hij wil het graag formeel houden.
Hij neemt contact op met David (gaat hij nog door?) en Rennie (is zij eventueel
nog beschikbaar?).
Besloten wordt de vacaturetekst voor het zoeken van leden voor de ASDW te
agenderen voor de vergadering van de ASDW op 7 oktober 2019.
Naar aanleiding van het overlijden van een lid van de ASDW wordt opgemerkt dat
hiervoor niets is geregeld. Hierover moet iets op papier komen. Bijvoorbeeld moet
er wel of niet een advertentie worden geplaatst. Eddy adviseert met de familie te
bellen om te informeren wat er gaat gebeuren. Er moet een procedure worden
afgesproken. Een volgende keer op de agenda plaatsen.

Actie

HvdW
AA

AA

Eddy meldt dat hij op 5 en 7 oktober afwezig is.
Han M. zegt het fijn te vinden dat hij is opgenomen in de ASDW. Hij zou het
prettig vinden ervaringsdeskundigen uit de praktijk uit te nodigen om de ASDW te
informeren in plaats van op de hoogte te worden gesteld via beleidsnotities. Er ligt
nog een aanbod van de manager van Sociaal Werk De Schans (Joep Schuringa)
om een keer langs te komen bij de ASDW.

AA

Ingrid attendeert op een uitnodiging van het armoedepact voor een bijeenkomst
op donderdag 19 september 2019.
Zij heeft een brief ontvangen en zij is gebeld door een inwoner die onder de
aandacht wil brengen bij de leden van de ASDW dat hij als gecontracteerde
zorgaanbieder nooit een cliënt van de gemeente heeft gekregen, terwijl hij aan de
andere kant hoort dat er mensen op de wachtlijst staan. Hij wil een signaal
afgeven. Hier moet naar worden gekeken in de zin of dit gaat om een individueel
geval of dat het breder moet worden gezien.
Carola geeft aan dat cliënten zelf hun voorkeur mogen uitgespreken voor waar ze
worden ondergebracht. De gemeente geeft geen garantie af dat aanbieders
cliënten krijgen.
Han stelt voor dat wordt onderzocht wat er aan de hand is en dat hierover de
volgende keer een algemene terugkoppeling wordt gegeven.
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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 21.45 uur.
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HvdW

