2019 - 13
Betreft: conceptverslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
7 oktober 2019 te Grootegast
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Willy Buiter (lid) (WB)
Guus Raats (lid) (GR)
Han Meuleman (lid) (HM)
Carola van Engeland, beleidsmedewerker (CE)

Afwezig m.k.:

Eddy Ramaker (secretaris) (ER)
Ton Uyttewaal (lid) TU)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Aafien Abbing (ambtelijk secretaris) (AA)
cc: team Advies en Relaties, wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor

Volgende bijeenkomst: maandag 4 november 2019 van 19.30-21.30 uur te Tolbert
(CazemierBoerderij; Bijschuur); voorafgegaan vanaf 17.30 uur door informeel
overleg met de wethouders
Punt
1

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering. Hij heet allen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a.

Presentatie verzorgd door Mariëtte Leegwater over Positieve Gezondheid
Mariëtte geeft een uitgebreide presentatie over Positieve Gezondheid.
De presentatie van Mariette wordt nog toegestuurd.
Na de presentatie verlaat Willy de vergadering.
Na de presentatie wordt de vraag gesteld wat Positieve gezondheid gaat
betekenen voor de gemeente en welke rol de adviesraad hierin kan en wil spelen.
De adviesraad wil graag meedenken over hoe positieve gezondheid kan worden
ingezet in de gemeente.
Mariëtte geeft aan dat in de begroting 2020 € 25.000 is opgenomen voor positieve
gezondheid. Sociaal Werk De Schans is al bezig met dit onderwerp. De
consulenten van de gemeente gaan bezig met scholing. Mariëtte heeft woensdag
een gesprek in de buurthuiskamer in Aduard. Zij hebben aangegeven hier in
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Aduard mee aan de slag te willen. Mariëtte antwoordt op vragen van de
adviesraad dat nog niet duidelijk is hoe dit binnen de gemeente ingevoerd gaat
worden. Morgen heeft ze een Thema B & W met het college.
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Mededelingen
Han denkt dat het goed is dat de adviesraad een evaluatie gaat doen van de
Verordening en het huishoudelijk reglement van de adviesraad en het platform
CP. Goed om hier volgend jaar mee bezig te gaan. In het eerste kwartaal van
2020 kan worden gesproken over het doel, de visie etc. van de adviesraad. Dan
kan de evaluatie van verordening en huishoudelijk reglement in juni 2020 worden
geagendeerd voor de adviesraad.
Bij de vergadering van 4 november 2019 schuift de juriste van de gemeente aan
voor het onderwerp Verordening Wmo 2020 en aanverwante stukken. Zij kan niet
een week later ook aanschuiven bij het platform CP. Het voorstel is daarom om
de leden van het platform ook uit te nodigen voor agendapunt 1.a. van de
vergadering van de adviesraad op 4 november 2019. Dit is aansluitend aan de
gezamenlijke maaltijd. De aanwezigen vinden dit een goed idee.
Han M. merkt op het jammer te vinden dat de training van 5 oktober 2019 vooral
gericht was op de ASDW in een grotere gemeente. Hier wordt enige tijd over door
gesproken. De meningen blijken hierover te verschillen.
De bijeenkomst op 4 november 2019 is niet bedoeld voor de leden van de
themagroepen. Het eerste punt van de vergadering van 4 november 2019 is
gemeenschappelijk voor ASDW en het Platform CP.
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Ingekomen stukken:
3.1.
Algemeen:
Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Westerkwartier 2019
3.2.
Uitnodigingen:
a. Uitnodiging van Sociaal Werk De Schans voor open dag op vrijdag
04-10-2019 op diverse locaties binnen het gebied rondom Leek
b. Uitnodiging van Platform Hattinga Verschure betreffende vooraankondiging
halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst voor leden Adviesraden en
Participatieraden over ontwikkelingen in de mantelzorg op dinsdag 8 oktober 2019
c. Uitnodiging van Mensen met dementie in de provincie Groningen voor
bijeenkomst over thuis kunnen blijven wonen voor ouders, ouderen met
geheugenproblemen, mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis
niet langer gaat op woensdag 30-10-2019 vanaf 13.00 uur – 17.30 uur, Bioscoop
FORUM Groningen, Hereplein 73
d. Uitnodiging van Mensen met dementie in de provincie Groningen voor
bijeenkomst over mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met
geheugenstoornissen en dementie op woensdag 30-10-2019 vanaf 19.00 uur 21.30 uur, Bioscoop FORUM Groningen, Hereplein 73
e. Uitnodiging van Zorginnovatieforum voor Wonen en dementie op woensdag
30-10-2019 Bioscoop Groninger Forum, Hereplein 73 van 13.00-17.30 uur
f. Uitnodiging van mensen met dementie in de provincie Groningen voor
bijeenkomst op donderdag 31-10-2019 van 19.00-21.30 uur, Het Dok, Kajuit 4 te
Groningen
g. Uitnodiging van Academie Zorgbelang voor inspiratiesessie Hoe toegankelijk is
uw gemeente? op woensdag 06-11-2019 van 13.30-16.30 uur, Schweitzerlaan 4
te Groningen
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h. Uitnodiging van Mensen met dementie in de provincie Groningen voor Dag van
de Mantelzorg op zaterdag 10-11-2019
i. Uitnodiging van Zorginnovatieforum voor symposium op vrijdag 06-03-2020 met
als thema OUD, kun je zo maar zijn te Zwolle

Actie

Han M. gaat naar de bijeenkomst dementie op 30 oktober 2019.
Dieneke wijst nog op een inspiratiebijeenkomst van de Koepel in Zwolle. Deze
uitnodiging volgt nog.
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Verzonden stukken:
Geen.
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Vaststellen en bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 2 september 2019
Redactioneel:
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.:
Han. M. neemt deel in de themagroep jeugd en is voorzitter van deze
themagroep.
David en Han hebben zich gebogen over de sollicitaties.
De meneer die een brief heeft gestuurd aan de ASDW dat hij geen cliënten kreeg
via de gemeente heeft ondertussen het contract met de gemeente beëindigd.
b. Overzicht actiepunten ASDW van 7 oktober 2019
Dieneke vraagt zich af of er genoeg tijd is voor de vacature die ontstaat door het
vertrek van Eddy. Han geeft aan dat we maximaal één vergadering met acht
leden zijn in plaats van negen. In november komt de eventuele vacature terug als
agendapunt.
c. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 7 oktober 2019
d. Planning ASDW 2019/2020
De laatste twee overzichten worden voor kennisgeving aangenomen.
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Themagroep Wmo (Ton, Guus)
Er is geen nieuws.
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Themagroep Participatiewet (David, Ingrid, Eddy)
Er is geen nieuws.
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Themagroep Jeugd (Dieneke, Willy)
De themagroep heeft een aantal zorgen over bepaalde onderwerpen. Hier gaan
ze mee aan de slag.
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Platform Cliëntparticipatie:
a. conceptverslag vergadering Platform CP van 09-09-2019
Elly Dragstra is inmiddels lid geworden. Uitleg over het huishoudelijk reglement en
de verordening volgt in de komende vergadering.
Dieneke vraagt of de leden van het Platform CP het moeilijk vinden?
David geeft aan dat er goede mensen in het Platform CP zitten.
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Toegankelijkheid
Er is geen nieuws.
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Omschrijving
Bezochte bijeenkomsten
Er zijn de afgelopen tijd geen bijeenkomsten bezocht.
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Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
Is het vastgestelde verslag via de website te lezen?
Ja dat is via de website te lezen.
Kan het verslag van het overleg met wethouder Pastoor zo op de website?
Ja, het verslag is vastgesteld.
Guus wil de volgende keer graag uitgebreid stil staan bij het verslag van de
training. Dit komt de volgende keer op de agenda.
Komt er nog een nieuwsbrief vanuit de adviesraad?
Han geeft aan dat het de vorige keer twee maanden duurde voordat de
nieuwsbrief uit kon. Dat kan niet weer zo. Wat in het communicatieplan staat
gebeurt, de adviesraad geeft alleen geen communicatiebulletin uit.
Guus heeft van de training geleerd dat de adviesraad zich meer moet richten op
de inwoners en minder op de gemeente.
Han geeft aan vorige week verrast te worden door een tekort op de Wmo. Als dit
leidt tot beleidswijzigingen wil de adviesraad daar graag van op de hoogte worden
gehouden. Han stelt hierover een brief op.
Han was aangenaam verrast over de kwaliteiten van de cursusleidster van de
Koepel Adviesraden Sociaal Domein afgelopen zaterdag.
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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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