OVERLEG SOCIAAL DOMEIN ADVIESRAAD
__________________________________________________________________________________
Datum
: 13 januari 2020
Tijd
: 19:30 – 21:45 uur
Plaats
: Zuidhorn
Aanwezig
: Han van der Wijk (voorzitter), David Dolstra, Ton Uyttewaal, Ingrid de Bruijn, Willy
Buiter, Han Meuleman, Guus Raats, Carola van Engeland, Dieneke de Boer
Afwezig
: Alien Groothuis
__________________________________________________________________________________

1. Opening
Han opent de vergadering. Agenda wordt vastgesteld
2. Mededelingen
Aafien Abbing kan helaas geen vergaderingen voor het Sociaal Domein Adviesraad meer notuleren.
Vanavond wordt de vergadering daarom door Jolanda Witvoet genotuleerd. Naar een vaste oplossing
wordt nog gezocht.
De voorzitter van het Cliënten Platform heeft zich teruggetrokken. De Adviesraad geeft het
Cliëntenplatform in overweging een nieuwe voorzitter uit eigen gelederen voor te stellen. David zal
dit voorstel toelichten tijdens de vergadering van het CP. Han heeft woensdag 15 januari een overleg
met Cliënten Platform raadslid Hessel. Het voorzitterschap zal dan besproken worden. Mocht er uit
het CP een voorstel voor een nieuwe voorzitter komen, dan zal voordracht via de voorzitter ASDW
aan het college van B&W plaatsvinden.
3. Ingekomen stukken
Brief college van B&W 27 december 2019 betreffende het armoede onderzoek wordt besproken.
David heeft hier enkele vragen over. Wil graag informatie over de basis ondersteuning. Wat zijn de
prestatiedoelen van de Schans. David zal zijn vragen en opmerkingen mailen naar Han.
Brief college van B&W 27 december 2019 betreffende Plan van Aanpak Jeugdparticipatie in de
Jeugdhulp wordt besproken. Han Meuleman geeft aan dat hij het jammer vindt dat daar geen
informatie beschikbaar over was in het voortraject. Is tevens teleurgesteld in het plan zoals deze er
nu uitziet. Peter geeft aan dat er is gesproken met Niels van gemeente Westerkwartier maar dat deze
geen antwoord had op de vragen. De voorzitter zal een brief opstellen om aan te geven dat de
Adviesraad betrokken had willen zijn bij opstelling van het plan van aanpak. Deze brief graag
agenderen op de volgende vergadering van de Adviesraad.
RSR Werkafsprakenboek wordt besproken. Betreft verstrekken van hulpmiddelen, hier zijn afspraken
over gemaakt door de gemeente. David heeft verschillende vragen hierover. Deze zal hij naar
iedereen e-mailen. Het is erg belangrijk om zich te hebben op wat voor soort klachten binnen komen.
In een volgende vergadering misschien een beleidsmedewerker die meer informatie over kan
verstrekken uitnodigen?

4.Verzonden stukken
Brief ASDW aan college van B&W van 5 december 2019. Deze brief is overgenomen en aangevuld
door het Cliënten Platform. Omdat dit de eerste keer is dat een advies uit de twee lichamen wordt
voortgebracht zonder gemeenschappelijke vergadering, wordt stil gestaan bij de meest praktische
wijze van advisering. Mocht een advies van de ASDW elementen bevatten, die strijdig zijn met het
gedachtengoed van het CP, dan zal in het advies van de CP onveranderd als bijlage worden
toegevoegd. Aanvullingen met verwijzing naar het CP kunnen altijd. In geval van problemen bij de
advisering proberen beide voorzitters op een lijn te komen
5. Concept verslag
Het verslag van 2 december 2019 wordt doorgenomen, er zijn enkele wijzigingen. Voorkeur gaat uit
om mensen die plaats nemen op de publieke tribune niet te benoemen in het verslag. Notulen zijn
immers openbaar. Tevens wordt geconcludeerd dat eventuele toeschouwers geen mening mogen
hebben over besloten stukken die tijdens een vergadering worden besproken. Er wordt afgesproken
dat indien er toeschouwers zijn, zij zich voorafgaand aan de vergadering voor kunnen stellen en dat
zij tijdens de rondvraag spreektijd kunnen krijgen.
6.Trainingsdag ASDW
Zaterdag 14 maart a.s. wordt gekozen als datum voor een trainingsdag. Guus gaat dit regelen. Deze
keer wordt gekozen voor een ochtend in plaats van een hele dag. Voorkeur gaat uit om te bezuinigen
op de locatie in plaats van op de kwaliteit van de cursus. De ochtend zal duren van 10:00 tot 13:00
uur. Wordt in de volgende vergadering opnieuw besproken.
7.actiepunten
De actiepunten worden besproken.
1. Jaarplan/jaarverslag 2019. De voorzitter gaat een opzet maken, dit zal in de volgende vergadering
besproken worden.
2. Themagroep Participatiewet. Is nog geen voorstel.
3. Toesturen beleidsregels bijzondere bijstand. Zal worden nagevraagd. Wordt vervolgd.
8. Themagroep Wmo
Niet veel over te melden. Er is waarschijnlijk een nieuw lid. Wordt vervolgd.
9. Themagroep Participatiewet
Er zijn zeven punten die aan de orde zullen worden gesteld. Belangrijk om duidelijke te hebben
hoeveel huishoudens er zijn die gebruik maken van hulp, hoeveel er zijn die een bijstandsuitkering
hebben, die schulden hebben etc. Voorstel is om dit in de themagroep te bespreken.
10. Themagroep Jeugd
Er zijn verschillende lopende zaken. Wordt vervolgd.
11. Platform CP
Het verslag is ter kennisgeving verstuurd en wordt in de e.v. vergadering van het CP vastgesteld.
12. Bezochte bijeenkomsten
Door de feestdagen van december was het erg rustig dus er niets te melden.
13. Rondvraag
Willy stelt naar aanleiding van wat recentelijk in het nieuws is geweest, een vraag over Wmo hulp.
Mensen kunnen hulp vaak zelf wel betalen maar geven dan bij de gemeente aan dat zij dit niet
kunnen. Hier kan de gemeente helaas niets aan doen, is door de overheid geregeld.
14. sluiting

