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Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
4 november 2019 in de CazemierBoerderij te Tolbert
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Eddy Ramaker (secretaris) (ER)
David Dolstra (lid) (DD)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Ton Uyttewaal (lid) TU)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Willy Buiter (lid) (WB)
Han Meuleman (lid) (HM)
Alien Groothuis (aspirant-lid) (AG)
Carola van Engeland (beleidsadviseur sociaal domein) (CE)
Aafien Abbing (ambtelijk secretaris) (AA)

Tevens
aanwezig
namens
Platform CP:

Jorine Steigenga (lid) (JS)
Elly Dragstra (lid) (ED)
Joost van der Velde (lid) (JvdV)
Chris Nieland (lid) (CN)
Wiea Schuur (lid) (WS) (kort aanwezig)
Hessel Brandsen (aspirant-lid) (HB)
Lammert Zuidema (aspirant-lid) (LZ)

Afwezig m.k.:

Guus Raats (lid) (GR)

Publieke
tribune:

Rinke Sietsma
cc: team Advies en Relaties, wethouders Bert Nederveen en Elly Pastoor

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

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering.
Hij heet allen en vooral de leden van het Platform CP van harte welkom.
Hij richt een speciaal woord van welkom tot de aspirant-voorzitter en twee
aspirant-leden van het Platform CP. Zij zijn aanwezig met het oog op de
behandeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020.
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Actie

Punt

Omschrijving
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020

Actie

Mede aanwezig: Marleen Bolwijn (juridisch specialist sociaal domein)

Han geeft aan dat dit agendapunt erg onder tijdsdruk staat. Op 11-12-2019 moet
de gemeenteraad hierover een standpunt innemen. Het verzoek aan de ASDW is,
in tegenstelling tot de vier tot zes weken die hiervoor staan, binnen een week met
een advies hierover te komen. Besloten is hieraan medewerking te verlenen.
Marleen merkt op dat de tijdsdruk erg vervelend is, maar dat het ministerie op het
laatste moment nog met allerlei voorstellen kwam. Zij beaamt dat er sprake is van
een bijzonder slechte timing. Zij hoopt echt dat dit eenmalig is. Zij noteert
vanavond de input, bespreekt dit morgen met wethouder Nederveen. Het
uitgebrachte advies wordt besproken in de collegevergadering op 26-11-2019,
zodat het de zwaarte krijgt die het verdient. Op 27-11-2019 is er raadsoverleg en
wethouder Nederveen wil dat de bevindingen dan kunnen worden gedeeld.
Han zegt dat het de verantwoordelijkheid van de adviesraad is hierover advies uit
te brengen.
Er is nu sprake van een pragmatische oplossing die niet de schoonheidsprijs
verdient.
Marleen is blij met de pragmatische oplossing die er ligt en geeft aan dat het
uitgebrachte advies van de ASDW mee gaat met de stukken ter behandeling in de
gemeenteraad op 11-12-2019.
Han komt met een bespreekvoorstel. De leden van de ASDW worden
meegenomen door de stukken en de in geel gearceerde wijzigingen zijn de
mogelijke bespreekpunten.
Er worden door de leden van de ASDW diverse opmerkingen gemaakt en vragen
gesteld die vakkundig worden beantwoord door Marleen en Carola.
De belangrijkste worden opgenomen in het advies dat de ASDW gaat uitbrengen.
Eerst wordt de Wmo-verordening 2020 besproken.
Toezeggingen:
❖ Carola zoekt uit of tot een geanonimiseerd overzicht van klachten kan
worden gekomen (kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning)
❖ Carola zoekt uit of de ASDW het contract met RSR kan ontvangen
❖ Evalueren Wmo-verordening 2020 (vóór de zomervakantie van 2020)
Daarna de toelichting op de Wmo-verordening 2020, de nadere regels Wmo
2020, protocol hulp bij het huishouden 2020, beleidsregels eigen bijdrage als
gevolg van abonnementstarief en budgetplan.
Nadere regels: nagegaan wordt of er andere gemeenten zijn binnen de provincie
Groningen die hiermee werken en wat hun ervaringen zijn. Het moet gebaseerd
zijn op KPMG of HHM.
Budgetplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo): actief wijzen op hulp
en cliëntondersteuning door Sociaal Werk De Schans. Het is belangrijk dat
iemand hulp krijgt en dit formulier is daarbij een hulpmiddel.
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CvE
CvE
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Punt

Omschrijving
Afgesproken wordt dat Han het advies opstelt en dit toestuurt naar Eddy en David
en daarna naar iedereen.
In antwoord op een vraag hierover wordt gezegd dat het nu gaat om stukken die
nu nog niet openbaar zijn.
De bespreking van dit punt duurt tot 22.00 uur.

3.1.b.

Transformatieagenda Jeugd Westerkwartier
Aangegeven wordt dat de themagroep Jeugd hier naar kijkt op 14-11-2019.
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Vaststellen en bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 7 oktober 2019
Redactioneel:
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld en kan worden gepubliceerd.
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Gevraagd advies:
Advies college B en W aan gemeenteraad betreffende sociaal
ombudsfunctie Westerkwartier
Ter vergadering wordt duidelijk dat het hier een adviesaanvraag betreft. In
verband met de tijd wordt op voorstel van Ton een positief advies uitgebracht.
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Wat er verder ter tafel komt en rondvraag
Han geeft aan dat Carola de ASDW binnenkort gaat verlaten als adviseur, omdat
zij een andere functie binnen het sociaal domein gaat bekleden. Hij feliciteert haar
met haar nieuwe functie en bedankt haar voor de plezierige en deskundige
samenwerking.
David geeft aan dat hij doorgaat als lid van de ASDW. Hij moet herbenoemd
worden. Er wordt gekeken naar de in de brief aan het college van B&W
genoemde einddatum.
Han constateert dat veel agendapunten wegens tijdgebrek niet kunnen worden
besproken en dat die doorschuiven naar de volgende vergadering.
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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 22.05 uur.
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Actie
HvdW

AA

CvE

AA

