JAARVERSLAG 2019

Westerkwartier, maart 2020

1. Voorwoord
Per 1 oktober 2018 is de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier officieel
geïnstalleerd. De Adviesraad, verder te noemen ASDW, geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het college van B&W op het terrein van het Sociaal Domein:
de participatiewet, de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning.
Over 2018 is geen jaarverslag gemaakt. De voornaamste activiteiten waren het
volgen van de aanbesteding Basisondersteuning en het inrichten van de ASDW zelf.
In 2019 heeft de nieuwe gemeente veel beleid geüniformeerd en gelijk getrokken. In
een aantal gevallen van samenvoeging van verordeningen heeft de ASDW de
betrokken wethouders in de gemeenschappelijke vergaderingen aangegeven verrast
te zijn geweest over het niet eerder betrekken van de ASDW, omdat toch wel
degelijk beleid veranderde voor een deel van de inwoners van de gemeente.
2. Samenstelling en werkwijze van de ASDW
De ASDW bestond op 1 januari uit 8 leden en een onafhankelijk voorzitter. In 2019 is
1 lid afgetreden wegens het aanvaarden van een nieuwe, drukke baan. De
afstemming van de verschillende werkwijzen binnen de diverse gemeenten (het
samensmeden van de verschillende culturen) heeft veel tijd gekost. Tevens is een lid
van de ASDW overleden, tot verdriet van de overige leden. In beide vacatures is
voorzien door uit de reservelijst kandidaten voor te dragen.
Volgens het rooster van aftreden zijn per 1 januari 2020 twee leden afgetreden,
waarvan 1 herbenoemd voor 4 jaren. De andere vacature is opgevuld door de
onafhankelijk voorzitter Platform Cliëntparticipatie, die q.q. lid is van de ASDW.
De ASDW wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, een functie die in
2018/19 door 4 verschillende medewerksters is vervuld.
In 2019 zijn de vergaderingen mede voorbereid door een beleidsmedewerkster van
de gemeente, die tevens zo veel mogelijk aanwezig is geweest bij de vergaderingen
van de ASDW.
De ASDW heeft 3 themagroepen op het gebied van de 3 wetten Sociaal Domein:
Jeugd, Participatiewet en WMO. Deze themagroepen staan onder voorzitterschap
van een lid van de ASDW en kunnen, naast andere leden ASDW, uit externe leden
bestaan. Tevens is er een uitgebreide themagroep: het Platform Cliëntparticipatie
(verder te noemen CP) onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter en
ingericht met leden uit de praktijk van het sociaal domein.
De themagroepen en het CP bereiden ieder op hun terrein zaken voor ter
behandeling in de vergaderingen van de ASDW. Het CP levert tevens gevraagde
adviezen en ongevraagde adviezen zoveel mogelijk uit cliëntperspectief. Ook deze
lopen via de ASDW, maar kunnen tot een tweevoudig, toegelicht advies leiden.
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3. Inrichting van de ASDW
De ASDW heeft in 2019 veel tijd moeten besteden aan het inrichten van de
werkzaamheden, van de themagroepen en van het CP. Met name dit laatste heeft
veel inspanningen vereist om vertegenwoordiging uit de verschillende klantgroepen
te bereiken.
De communicatie is neergezet met behulp van de communicatiemedewerkers van
de gemeente en behelst o.a. het van te voren bekend maken van agenda’s van de
vergaderingen, het publiceren van de goedgekeurde verslagen en de werkwijze
rondom vacatures, oproepen etc. Een en ander gebeurt via de mededelingen van de
gemeente in de Streekkrant en via de website van de gemeente.
4. Werkzaamheden 2019
In 2019 zijn 12 vergaderingen van de ASDW geweest, waarvan in twee
vergaderingen de voor het sociaal domen verantwoordelijke wethouders aanwezig
zijn geweest om beleid te duiden, vragen erover te beantwoorden en voorgenomen
beleid toe te lichten.
Intern gerichte werkzaamheden:
• Inrichten werkwijze vergaderen en informatie delen;
• Inrichten themagroepen en CP;
• Inrichten wijze van adviseren;
• Realisatie communicatieplan.
Functiegerichte werkzaamheden:
• Vier ongevraagde adviezen;
• Twee gevraagde adviezen;
• Wijzigingsvoorstellen in beleidsvoorbereiding met ambtenaren;
• Voorstellen gedaan over informatieverstrekking over de aanbestedingsafspraken
Basisondersteuning.
Divers:
• Trainingssessie ASDW en leden CP.
5. Effectiviteit werkzaamheden
De Adviesraad is in de eerste 4 maanden van 2019 veel met zichzelf bezig geweest
en is onvoldoende betrokken geweest bij de samenvoeging van verordeningen en
met de invoering van beleid in het sociaal domein. De eerste ongevraagde adviezen
zijn buiten de afgesproken termijnen beantwoord en niet altijd tot volle
tevredenheid.
In de laatste 8 maanden is dit sterk verbeterd. De adviesraad zoekt de effectiviteit
door initiatief te tonen in het uitnodigen van (beleids-)ambtenaren om in een eerder
stadium betrokken te raken bij beleid. Na de decentralisatie van de wetten in het
sociaal domein en de zeer duidelijke beleidsbeslissingen, waarbij de ASDW en de
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voorlopers betrokken moesten zijn, is de uitvoering en de invoering van de
uitvoeringsmaatregelen in een gebied tussen beleidmakers en uitvoerders gekomen.
Er lijken maatregelen ingevoerd te worden en regels gesteld waarover noch College,
noch gemeenteraad beleid hebben geformuleerd, laat staan dat de ASDW
betrokken raakt. Dit verschijnsel doet zich overigens landelijk voor. Bijvoorbeeld het
onderwerp van de Positieve Gezondheid is al bij de Schans belegd en de consulenten
zijn al bezig met scholing, terwijl nog niet duidelijk is dat dit binnen de gemeente
gaat worden ingevoerd. Vanuit het ambtelijk apparaat wordt zo een onderwerp
binnen gebracht, waarover de Adviesraad niet heeft geadviseerd en waarbij noch
College, noch de Raad waren betrokken.
Doordat de ASDW vroegtijdig in gesprek gaat met wethouders en ambtenaren,
hoopt de ASDW zijn betrokkenheid en waarde op een zinvolle en relevante wijze te
kunnen inzetten.
Een punt van zorg blijft de informatievoorziening over de afspraken gemaakt in de
basisondersteuning. Die afspraken zijn gemaakt per onderwerp met daarbij
termijnen, zoals maandelijks, jaarlijks, per kwartaal, etc. waarop gerapporteerd
moet worden over aantallen, percentages en andere te kwantificeren eenheden. Tot
op heden is de ASDW van deze informatie verstoken gebleven en de vraag rijst of
deze informatie wel bij de gemeente zelf aanwezig is. De ASDW zal in 2020 scherp
blijven volgen of de aanbestedingsdoelen gemonitord worden of dat de doelen uit
de aanbesteding niet worden gevolgd.

6. Financiële verantwoording (afgerond op hele euro’s)
Onderwerp
Vergoedingen leden ASDW/CP
Kosten werkbudget
- Deelname Koepel
- Huur locaties/bijeenkomst november
- Overige kosten
Deskundigheidsbevordering

Budget
13.200
4.000

Realisatie
7.151

4.000

540
755
72
1.856

Totaal

21.200

10.374

Het batig saldo van € 10.826 is met name veroorzaakt doordat het CP pas laat
in het jaar (bijna) volledig is ingericht. Dit heeft invloed op alle kosten, vooral op de
vergoedingen van de leden. Het werkbudget is onderschreden, onder
andere door het late inrichten van het CP en door het besluit zoveel mogelijk
gebruik te maken van de gemeentelijke locaties voor vergaderingen.
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7. Samenvatting en conclusie
In 2019 is de ASDW van start gegaan in de nieuwe gemeente Westerkwartier. De
inrichting van de ASDW, themagroepen en CP heeft tijd gevergd. De feitelijke
taakstelling van de ASDW heeft tot een aantal adviezen geleid, gevraagd en
ongevraagd, in de beleidsvoorbereiding is het een en ander gebeurd en de
informatievoorziening is ter discussie gesteld.
De ASDW is klaar om in een veranderende beleidsomgeving een zinvolle rol te
spelen en zal zich inzetten om groot en klein beleid in de gemeente van zinnig
commentaar te voorzien, zonder in individuele gevallen te treden.

Bijlagen:
Werkbudget 2019
Lijst gevraagde en ongevraagde adviezen 2019
Samenstelling ASDW en CP
Rooster van aftreden ASDW
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Werkbudget 2019
Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
en Platform Cliëntparticipatie
Onderwerp

Omschrijving I aantal

Vergoedingen leden adviesraad (37,50 euro
per maand voor zowel aanwezigheid in
vergaderingen adviesraad als themagroepen
en overige werkzaamheden). Gemiddelde
inzet 10 uur per maand en 12 vergaderingen
per jaar.
Vergoeding voorzitter adviesraad
(125 euro per maand voor zowel het voorzitten
van vergaderingen adviesraad, als overleg met
gemeente en overige werkzaamheden).
Gemiddelde inzet van 28 uur per maand en 12
vergadering per jaar.

€ 300 per maand
(37.50 *8 leden)
Max 8 leden

€ 3.600
(300 * 12 vergaderingen)

€125 per maand

€ 1.500
(125 * 12 vergaderingen)

Vergoedingen leden Platform Clientparticipatie (37,50 euro per maand voor
zowel aanwezigheid in vergaderingen van het
Platform, als in themagroepen en overige
werkzaamheden). Gemiddelde inzet van 10
uur per maand en 12 vergadering per jaar.
Vergoeding voorzitter Platform Clientparticipatie (125 euro per maand voor zowel
het voorzitten van vergaderingen van het
Platform, als overleg met gemeente en overige
werkzaamheden). Gemiddelde inzet van 28
uur per maand en 12 vergadering per jaar.

€337,50 per maand

Reiskostenvergoeding op declaratiebasis 1
De voorzitters ontvangen geen
reiskostenvergoeding i.v.m. de te ontvangen
maximale vrijwilligersvergoeding.

150 euro

(37,50 *9 leden )

Totaalbedrag per jaar

€ 4.050
(337.50 * 12 vergaderingen)

Max 9 leden

€125 per maand

€ 1.500
(125 * 12 vergaderingen)

€ 2.550

(max 17 leden)

Werkbudget

o.a. voor contributies,
inhuur sprekers, presentjes,
onvoorzien.

€ 4.000

Deskundigheidsbevordering

Scholing, congressen

€ 4.000
€ 21.200

TOTAAL
1

De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal €150 per maand, tot een
maximum van €1.500 per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Zodra de vergoeding
echter boven deze bedragen uitkomt, moeten vrijwilligers het gehele bedrag met bonnen aan kunnen
tonen, dus ook de eerst €1.500. Kan de vrijwilliger dit niet, dan wordt de vergoeding gezien als loon.
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OVERZICHT GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES ASDW 2019
aan college van B&W gemeente Westerkwartier
Nr: Datum:

1

2

11-01-2019

Gevraagd of Onderwerp:
ongevraagd:

Stand van
zaken:

Ongevraagd

Brief aan college
van B&W

Gesignaleerde problematiek invoering basisondersteuning

12-03-2019

Rappel

21-03-2019

Reactie college
B&W

01-04-2019

Afronding in
vergadering
ASDW

18-02-2019

Ongevraagd

Participatiefonds

02-04-2019

3

15-05-2019

Reactie college
B&W

Ongevraagd

Minimabeleid

11-06-2019

4

12-06-2019

Brief aan college
van B&W
Reactie college
B&W

Ongevraagd

10-07-2019

Basisondersteuning en planning 2019 betreffende zorgen
over adviesrol ASDW

Brief aan college
B&W

TOEZEGGINGEN:

Reactie college
B&W

a. In samenspraak Sociaal Werk De Schans en de
gemeente Westerkwartier is de inschrijving vertaald
in een concreter plan van aanpak; in de afgelopen
maanden is door de gebiedsteams gewerkt aan een
doorvertaling naar werkplannen per gebied; u
ontvang hiervan binnenkort een exemplaar
b. Na de zomer van 2019 wordt een bijeenkomst
georganiseerd voor zowel de leden van de ASDW als
de gemeenteraad waar de plannen worden
gepresenteerd; ruimte voor dialoog is onderdeel van
het programma
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07-11-2019

Gevraagd

Verordening Wmo 2020 versie 1.0

Brief aan college
van B&W

6

05-12-2019

Gevraagd

Ombudsfunctie Sociaal Domein

Brief aan college
van B&W

22-01-2020

TOEZEGGINGEN:
a.

b.

ASDW wordt betrokken bij opstellen
evaluatiepunten (evaluatie na anderhalf jaar, okt.
2021)
Klachtenfunctionaris komt in vergadering ASDW om
toegankelijkheid klachtenafhandeling te bespreken

Reactie college
B&W
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Samenstelling ASDW
Naam
Han van der Wijk
Dieneke de Boer
Hessel Brandsen
Ingrid de Bruijn
Willy Buiter
David Dolstra
Han Meuleman
Guus Raats
Ton Uyttewaal

Woonplaats
Opende
Zuidhorn
Zuidhorn
Grootegast
Marum
Marum
Saaksum
Leek
Jonkersvaart

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Vice-voorzitter
Lid
Secretaris
Lid
Lid
Lid

Aandachtsgebied

Woonplaats
Zuidhorn
Leek
Leek
Grootegast
Niezijl
Leek
Leek

Functie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Secretaris
Lid
Vice-voorzitter

Aandachtsgebied

Jeugdwet
Platform Cliëntparticipatie
Participatiewet
Jeugdwet
Participatiewet
Jeugdwet
Wmo
Wmo

Samenstelling CP
Naam
Hessel Brandsen
Elly Dragstra
Chris Nieland
Wiea Schuur
Jorine Steigenga
Joost van der Velde
Lammert Zuiderveld

Toegankelijkheid
Mobiliteit
Arbeidsparticipatie
Toegankelijkheid
Senioren
Jeugdwet

Aftreedrooster voor de leden van de
Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier
(zittingstermijn max. 2 x 4 jaar) Situatie per 1-1-2020
Functie

Naam

Toegetreden

Herbenoeming
2020 2021 2022 2023 2024

Voorzitter

Han van der Wijk

01-01-2019

x

Lid

Dieneke de Boer

01-01-2019

x

Plv.
voorzitter
Secretaris

Ingrid de Bruijn

01-01-2019

x

David Dolstra

01-01-2019

Lid

Ton Uijttewaal

01-01-2019

Lid

Guus Raats

01-01-2019

x

Lid

Willy Buiter

01-06-2019

x

Lid

Han Meuleman

01-09-2019

X

X aftreden
x

x
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