2020-02
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
3 februari 2020 te Grootegast

Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Willy Buiter (lid) (WB)
David Dolstra (lid) (DD)
Han Meuleman (lid) (HM)
Guus Raats (lid) (GR)
Ton Uyttewaal (lid) (TU)
Peter Rebergen, beleidsmedewerker (CE)
Erna de Boer, secretaris a.i. (EdB)

Afwezig m.k.:

Dieneke de Boer (lid) (DB)

Volgende bijeenkomst: maandag 2 maart 2020 van 19.30-21.30 uur te Leek
Punt
1

2
3

Omschrijving
Opening en vaststelling agenda
Han opent de vergadering. Nieuw aanwezig zijn Peter Rebergen (als opvolger van
Carola van Engeland) en Erna de Boer, die het secretariaat van ASDW en CP
voorlopig tot 1 mei op zich zal nemen. De gemeente zoekt intussen naar een
permanente oplossing. Hessel Brandsen is afwezig zonder kennisgeving. Hij is
voorgesteld door het CP als nieuwe voorzitter van het CP. Het benoemingsvoorstel
is aan het college verzonden.
David is bij de laatste CP-vergadering geweest. Er is nog 1 vacature, er is al een
kandidaat/sollicitant. De ondersteuning van het CP was niet goed doorgekomen,
met de komst van Erna is dat nu ook opgelost.
Mededelingen
Geen
Ingekomen stukken
3.1 Algemeen
a. Reactie van College op advies ASDW over sociaal ombudsfunctie
Ton vraagt naar de positie van deze persoon in de ambtelijke organisatie.
Han M. geeft aan dat deze persoon onafhankelijk van de gemeente opereert. Hij
stelt voor om hem/haar in de komende vergadering van de Adviesraad uit te
nodigen.
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Actie

Punt

Omschrijving
Han stelt voor eerst de nieuwe klachtenfunctionaris uit te nodigen. Besloten wordt
dat eerst te doen (op korte termijn) en de ombudsfunctionaris in okt./nov uit te
nodigen. Dan heeft hij/zij ook al wat ervaring opgedaan. Op activiteitenplanning
zetten. Tevoren zal deze kennismaking worden voorbereid in de Adviesraad.
Wat betreft de brief van het College: sommige van de ASDW-adviezen zijn
overgenomen, andere niet. De ASDW onderneemt geen verdere actie.
b. Beleidsregels Bijzondere Bijstand
Betreft document van januari 2019.
Het stuk is op ons verzoek verstrekt. Het is Peter niet bekend of dit stuk
bijvoorbeeld op de schop gaat c.q. of ASDW hierover verzocht zal worden te
adviseren. Er is wel behoefte om hierover (ongevraagd) te adviseren
(voorbereiden verg. 2 maart, advies verg. 6 april).
Han vraagt Peter duidelijkheid te scheppen en wil het stuk opnieuw agenderen
voor de komende vergadering voor gevraagd/ongevraagd advies.
Ton wil het dan graag in de themagroep Participatiewet voorbereiden!
c. Antwoord gemeente op vraag ASDW over cliëntervaringsonderzoek P-wet
Ingrid is benieuwd naar de motivatie van de gemeente om wel een CEO uit te
voeren op de PMO en niet op de P-wet. David en Ingrid maken een voorstel voor
een reactie.
d. t/m i. Nieuwsflitsen Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Magazine Sprank
Voor kennisgeving aangenomen. Afgesproken wordt dat de ingekomen stukken in
het vervolg worden gescheiden in “te bespreken” en “voor kennisgeving”.
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3.2 Uitnodigingen
a. t/m g. Voor kennisgeving aangenomen.
Sollicitatieprocedure lid Platform Cliëntparticipatie
Er is een kandidaat. Officieel (volgens Huishoudelijk Reglement) moet ASDW
deze procedure begeleiden. Besloten wordt het CP de selectieprocedure te laten
doen. De voordracht loopt formeel via ASDW. Alert blijven dat nieuwe leden
passen binnen de in het Reglement gestelde kaders en een actuele binding hebben
met de doelgroep, alhoewel dit in de praktijk nog best moeilijk is. Er zijn ook
grensgevallen c.q. persoonlijke situaties kunnen veranderen.
David stelt voor om dit probleem richting College te benoemen. Han zal contact
opnemen met Hessel om de procedure te bespreken en dat ASDW de formele
toetsing doet. De kandidaat moet ook een briefje hebben.
Ton wijst op representativiteit: de doelgroepen geestelijk gehandicapten en
gezondheidszorg zijn niet vertegenwoordigd en vallen wel binnen het sociaal
domein. Zou eventueel een vrijwilliger kunnen zijn. Het is echter aan de CP om de
alle doelgroepen aan tafel te krijgen.
Vaststellen/bespreken
a. Concept verslag vergadering ASDW van 13-01-2020
Redactioneel:
blz. 1 punt 3: “Willy” moet zijn “Peter”.
Blz. 2 punt 4: het advies van CP wordt altijd onverkort meegestuurd (er is dus
sprake van twee adviezen). Tekst aanpassen.
Blz. 2 punt 9: kromme zin, herschrijven.
Hierna wordt het verslag vastgesteld en kan het worden gepubliceerd.
Naar aanleiding van:
-Han heeft het concept jaarverslag gereed voor de volgende vergadering.
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Omschrijving
-Onze reactie op de brief van het College inzake Plan van Aanpak
Jeugdparticipatie is op verzoek van Han ambtelijk beantwoord. De vragen van
David c.s. zullen op de volgende vergadering bij de stukken worden gevoegd.

Actie

HW
b. Overzicht actiepunten ASDW van 13-01-2020
Punt 7 (Evaluatie Verordening Wmo 2020): wie is de actiehouder? Moet ASDW
een voorzet geven? Guus geeft aan dat de themagroep Wmo met een eerste opzet
komt. De punten die er al liggen (lijst afspraken en uitkomsten) zullen hierin
meegenomen worden.
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c. Planning ASDW 2020
Ter kennisneming.
Trainingsochtend 14 maart (09.00-13.00 uur incl. lunch)
Onderwerp: Doel, missie en werkwijze van de Adviesraad.
Na een brainstorm wie de inhoudelijke begeleiding van deze ochtend moet doen
wordt besloten dat Yvonne vd Weerd als eerste gepolst zal worden, Jan Kikkert is
ook een goede optie, net als Tjitte de Vries. Ingrid zal nog wat suggesties
aandragen.
Guus en Ton gaan ermee aan de slag. Uiterlijk 15/2 moet het rond zijn.
Besloten wordt de training alleen voor leden van de Adviesraad te organiseren.
Er zijn al stukken voor deze training, Guus stuurt ze opnieuw aan David toe.
Toelichting op Raadsbrief 27-12-2019 inzake PvA Jeugdparticipatie in de
Jeugdhulp
In de aprilvergadering van de Adviesraad komt Jacqueline Slopsema hierover
uitleg geven. Op de planning zetten.
Themagroep Wmo
1. Er is behoefte aan een organigram/sociale kaart van het gemeentelijke apparaat
incl. posities beleidsmensen, college, onze eigen rol. Deze wordt momenteel geupdated, aldus Peter. Hij zorgt dat de Adviesraad wordt opgenomen en stuurt het
organigram zoals dat er nu ligt alvast toe. Nieuwe sociale kaart op actielijst.
2. Ton stelt voor om met schriftjes te gaan werken in buurthuizen, cafés e.d. om
ideeën en klachten op te halen. Han M. stelt dat dit niet de taak van de Adviesraad
is, maar van de gemeente zelf. Besloten wordt om dit idee op de trainingsdag toch
nog eens verder te bespreken.
3. Er bestaan twijfels over de toegankelijkheid van het Lokaal Loket (m.n. voor
digibeten). Peter wijst op het programma DICHTBIJ (maar is ook digitaal).
4. De themagroep wil initiatieven nemen t.a.v. Positieve Gezondheidszorg. Dit
moet nog uitgewerkt worden. Peter stuurt het stuk van Mariëtte Leegwater aan
Ton en Guus. Han M. ontvangt het liefst alvast het ruwe stuk, het duurt anders te
lang. Hij wil sowieso graag ambtelijke stukken in een eerder stadium ontvangen.
Peter gaat vragen of we het stuk alvast kunnen krijgen.
David wijst erop dat dergelijke stukken in deze Adviesraad thuishoren!
Themagroep Participatiewet
Ingrid wil ongevraagd advies uitbrengen over het feit dat voor de groep die
gebruik maakt van de Participatiewet geen CEO wordt uitgevoerd. Verder is ze
nog in afwachting van antwoorden op een lijst met vragen. Zie ook bij 5a.
Onderzoeksplan wordt aan gewerkt (o.a. prioritering). Komt in april bij de
gemeente. Gemeente heeft laten weten dat niet over alle doelen op 1-1-2020 kan
worden gerapporteerd. De Adviesraad heeft dat antwoord echter niet gekregen.
Peter nuanceert dat de doelen overeind blijven maar dat er een prioritering aan
rapportages wordt gehangen. In april is het stuk klaar, hij brengt het dan in deze
vergadering. Agenderen voor 6 april of 11 mei.
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Omschrijving
David vraagt naar rapportages. Die is er in elk geval van De Schans (halfjaarlijks).
Peter stuurt de novemberrapportage toe.
Ingrid vraagt of er nog meer rapportages zijn. Peter kijkt wat er verder nog aan
informatie is.
David heeft nog vragen over het werkafsprakenboek (7 vragen en antwoorden).
Sommige vragen zijn nog niet beantwoordt, aldus Peter. Peter stemt dit verder af
met Ingrid en David. Zal volgende keer bij de stukken worden gevoegd.
Themagroep Jeugd
Geen nieuws.
Platform CP
a. Ter kennisneming: concept verslag vergadering Platform CP van 20-01-2020
Is inmiddels nagezonden.
Toegankelijkheid
Geen nieuws.
Bezochte bijeenkomsten
Geen.
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Han M.: er zijn diverse sportcommissies opgeheven. Dit is onderdeel van ons
domein. Hoe blijft de Adviesraad aangesloten? Peter stelt voor om de
verantwoordelijke ambtenaar voor het Sportakkoord eens uit te nodigen in onze
vergadering. Op actielijst.
Peter: Er wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het programma
DICHTBIJ. In dit kader wil hij de Adviesraad ook bevragen d.m.v. interviews.
Afgesproken wordt dat Peter de vragen aan alle leden toestuurt en1 lid uit de
Adviesraad (Ton) en 1 lid van de CP (Hessel) gaat interviewen. Tevoren even
hierover benaderen.
Peter zal aan Ingrid en David een overzicht sturen van wat er allemaal is op het
gebied van armoedebestrijding.
Sluiting
Han sluit de vergadering om 21.30 uur onder dankzegging voor een ieders inbreng.
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Actielijst lange(re) termijn
Nr. Datum
Wie
vergadering
2.
01-07-2019 Themagroep
Participatiewet
3.
05-08-2019 Han vd Wijk
Han vd Wijk

Wat

Wanneer /
Gereed

Komt met voorstel/opmerkingen over de diverse
geharmoniseerde verordeningen
Opstellen en agenderen protocol bij overlijden
van lid ASDW
Opstellen en agenderen vacaturetekst t.b.v.
werving leden ASDW
Verordening en Huishoudelijk Reglement
ASDW

4.

05-08-2019

5.

07-10-2019

7.

04-11-2019

Themagroep
Wmo

Evaluatie Verordening Wmo 2020

8.
9.

03-02-2020
03-02-2020

Ambt. Secr.
Ambt. Secr.

10.

03-02-2020

11.

03-02-2020

Peter
Rebergen
Ambt. Secr.

Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
Uitnodigen Jacqueline Slopsema voor
toelichting op PvA Jeugdparticipatie in de
Jeugdhulp
Nieuwe sociale kaart
Hieke Ferwerda (ambtenaar Sportakkoord)
uitnodigen
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01-06-2020
01-06-2020
Voorbereiding:
Mei 2020
Besluitvorming:
juni 2020
Vóór de
zomervakantie
van 2020
Okt/nov. 2020
April 2020

Mei 2020?

