2020-03
Betreft: vastgesteld verslag bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW) van
2 maart 2020 te Leek
Aanwezig:

Han van der Wijk (voorzitter) (HW)
Ingrid de Bruijn (lid) (IB)
Willy Buiter (lid) (WB) (tot agendapunt 12)
David Dolstra (lid) (DD)
Han Meuleman (lid) (HM)
Guus Raats (lid) (GR)
Ton Uyttewaal (lid) (TU) (tot agendapunt 8.a.2)
Dieneke de Boer (lid) (DB)
Peter Rebergen, beleidsmedewerker (CE)
Erna de Boer, ambtelijk secretaris a.i. (EdB)
c.c. Team Advies & Relaties, wethouders Nederveen en Pastoor

Volgende bijeenkomst: maandag 6 april 2020 van 19.30-21.30 uur te Zuidhorn
Punt
1
2

3

Omschrijving

Actie

Opening en vaststelling agenda
Voorbereiding gedachtewisseling wethouder Bert Nederveen 6 april a.s.
1. Punten David/Ingrid, aangevuld met opmerkingen Platform CP.
2. Voorstel kwartaaloverzicht/voortgangsrapportage op gebied van de 3
wetten (Kwantitatief en kwalitatief). Naar goed voorbeeld van werkwijze
destijds in Marum. Peter deelt mede dat deze rapportage voor de P-wet
bijna klaar is (oplevering is toegezegd omstreeks juni/juli).
3. Planning beleidsstukken langere termijn
4. (Na discussie agendapunt 8) Stand van zaken bezuinigingen WMO
Mededelingen
Han vraagt of iedereen ermee akkoord is als de stukken voor de vergadering
uiterlijk de tweede vrijdag voor de vergadering worden verzonden (dit is 7
werkdagen i.p.v. 10). Na discussie is dit akkoord, maar zal nog wel in de training
van 14 maart aan de orde komen (in relatie tot de werkwijze met/rol van de
themagroepen).
Han deelt mede dat Peter inmiddels met de beleidsadviseur Sport heeft
gesproken We zullen een kennismaking inplannen. Heeft geen haast. Actielijst.
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EdB

Punt

Omschrijving
Peter heeft een nieuwe collega, Erna Muntendam. Zij zullen elkaar afwisselen in
de ASDW.

4

Ingekomen stukken
4.1 Algemeen
Besloten wordt de Nieuwsbrieven van de Koepel niet meer op de agenda te
vermelden en rond te sturen. Alle leden van de adviesraad krijgen deze
rechtstreeks (Erna checkt bij de Koepel of iedereen is aangemeld. Idem:
nieuwsbrief Dementie).
4.2 Uitnodigingen
a. Aan het werk met Positieve Gezondheid 26 maart a.s.
Guus en Dieneke gaan er heen (Erna meldt Dieneke aan). Willy sluit zich aan voor
het vervolg, indien zinvol.
b. Hoe toegankelijk is uw gemeente op 31 maart (Academie Zorgbelang)
Peter houdt interviews in het kader van het programma DICHTBIJ. Ton heeft het
interview afgegeven. Hessel zal dit nog doen. Verder kan iedereen online de
vragenlijst invullen. Dieneke stelt voor de resultaten in de streekkranten op te
nemen.
4.3 Bespreken
a. Conceptbrief CP aan B&W inzake hangjongeren Grootegast
Han en Hessel scherpen de brief aan. Het gaat niet alleen om deze specifieke
casus, maar meer om hoe dergelijke problematiek aangepakt wordt.
b. Uitnodiging Evaluatie Inkoop Wmo
Dieneke maakt al deel uit van deze werkgroep. Ze gaat erheen en let met name
op cliëntenbelangen. Het lijkt zinvol ook iemand vanuit Platform CP toe te
voegen (of van Dieneke over te nemen). Erna legt het voor aan Platform CP.
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6

Verzonden stukken
a. Brief aan College B&W d.d. 20-01-2020 met vraag om informatie inzake
cliëntondersteuning De Schans en ambtelijk antwoord
Toegezegd is, dat er een periodieke rapportage gaat komen en dat De Schans
per 1 maart gaat registreren hoe vaak onafhankelijke cliëntondersteuning
plaatsvindt. David geeft aan dat onze vraag specifieker was, nl. het aantal
gevraagde en verleende ondersteuningen bij keukentafelgesprekken. Dit moet
worden opgenomen in de rapportage.
De Schans heeft een notitie opgesteld, Peter gaat na of deze met de ASDW
gedeeld kan worden. We wachten de eerste officiële rapportage af.
Vaststellen/bespreken:
a. Conceptverslag vergadering ASDW van 03-02-2020
Na enkele tekstuele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
b. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies ASDW van 17-02-2020
Voor kennisgeving aangenomen
c. Concept jaarverslag 2019
Er worden enkele wijzigingsvoorstellen aangedragen, die zullen worden
verwerkt door Han. Besloten wordt het definitieve exemplaar op 6 april aan
wethouder Nederveen uit te reiken en daarna aan het College te zenden.
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Omschrijving
Themagroep WMO
Besloten wordt voor het komende overleg met wethouder Nederveen het punt
“Stand van zaken bezuinigingen WMO” te agenderen.
Themagroep Participatiewet
a. Beleidsnotitie Bijzondere Bijstand/Werkafsprakenboek RSR e.d.
1. Opmerkingen David/Ingrid: Het stuk ontbrak bij de vergaderstukken. Erna
zal het direct nazenden. Verzoek aan allen hierop per omgaande te
reageren indien nodig. Het stuk zal tevens aan het Platform CP worden
gezonden voor behandeling in hun vergadering van 9 maart a.s. Daarna
zullen de opmerkingen worden samengevoegd in een brief aan het
College (ongevraagd advies). Aanvullend wordt opgenomen:
minimabeleid versus wettelijke schuldhulpverlening (pleidooi voor
gelijkstelling wettelijk en minnelijk). David en Ingrid werken dit verder uit.
Concept wordt eerst met Wethouder Nederveen afgestemd op 6 april a.s.
2. Opmerkingen Platform CP: ter kennisneming. Moeten nog besproken
worden op 9 maart a.s.
Voor cliënten is er een boekje waarin het beleid begrijpelijk is vertaald. Hessel
wil dit boekje graag in het Platform CP bespreken. Peter vraagt het boekje op
(NB: het boekje is nog in de maak, we krijgen het t.z.t. toegestuurd.
Actielijst).
Themagroep Jeugd
Geen nieuws.
Training 14 maart
Het programma zoals voorgesteld door Myra Eeken wordt enigszins ingekort en
aangepast. Guus en Ton bespreken dit met haar. Er volgt een nieuw programma.
Concept verslag Platform CP 10-02-2020
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
Toegankelijkheid
Geen nieuws.
Bezochte bijeenkomsten
Geen.
Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
Peter meldt, dat alle leden van de adviesraad samen met de leden van de
gemeenteraad een uitnodiging tegemoet kunnen zien voor een
bijeenkomst/workshops over het Sociaal Domein op 1 april a.s. om 19.30 uur,
vermoedelijk in Zuidhorn.
Han M.: 1. De publiciteit in de streekkrant vond hij erg mager. 2. De
zichtbaarheid van de ASDW op de website kan beter, bijvoorbeeld door het
plaatsen van foto’s van de leden met naam/woonplaats. Erna pakt dit op.
3. Is er contact met andere Adviesraden in de buurt?
Han geeft aan dat onze Adviesraad het verst is in haar ontwikkeling en
adviesraden in de buurt zelfs voorzien heeft van stukken ter ondersteuning van
de oprichting. Daarnaast zit Ingrid in het Provinciaal Overleg.
Dieneke merkt op dat de ASDW/informatie over het Sociaal Domein ontbreekt in
de nieuwe Gemeentegids. Dit is ook al door het Platform CP gesignaleerd. Erna
geeft de opmerking door aan de afdeling Communicatie.
Erna geeft terugkoppeling over ons verzoek aan de gemeente om vergaderen in
de Cloud te faciliteren. Vanwege de daaraan verbonden kosten is dit in elk geval
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EdB

TU/GR

EdB
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dit jaar niet mogelijk. Er zal een verzoek moeten worden ingediend voor de
begroting 2021.

15

Sluiting
Han dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 21.55 uur.

Actie

Actielijst/Planning langere termijn
Nr. Datum
Wie
vergadering
1
2
3
01-07-2019
Themagroep
Participatiewet
4
05-08-2019 Han vd Wijk

Wat
Armoedeonderzoek
Doordecentralisatie beschermd wonen
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

5

05-08-2019

Han vd Wijk

6

07-10-2019

Allen

7

04-11-2019

Themagroep
Wmo

Evaluatie Verordening Wmo 2020

8
9

03-02-2020
03-02-2020

Ambt. Secr.
Ambt. Secr.

Uitnodigen Sociaal ombudsman/vrouw
- toelichting op PvA Jeugdparticipatie in de
Jeugdhulp (Simeon Gemmink)
- CEO Jeugd (Jacqueline Slopsema/Simeon
Gemmink)
- CEO WMO 2019 (resultaten/vergelijking
2018-2019) Jacqueline Slopsema/Carola van
Engeland
- CEO WMO (Jacqueline Slopsema/Carola van
Engeland)
Nieuwe sociale kaart
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03-02-2020

11

03-02-2020

12
13

03-02-2020
02-03-2020

14

02-03-2020

Peter
Rebergen
Ambt. Secr.
Ambt. Secr.
Peter
Rebergen
Ambt. Secr.

Ambtenaar Sportakkoord uitnodigen (Noortje
van de Nieuwenhuizen)
Uitnodigen klachtenfunctionaris
Cliëntinformatieboekje cliënten P-wet ter
beoordeling naar ASDW/CP
Verbeteren zichtbaarheid ASDW in
streekkrant, website (foto’s), gemeentegids
2021

4

Wanneer /
Gereed
1e halfjaar 2020
1e halfjaar 2020

01-06-2020
01-06-2020
Voorbereiding:
Mei 2020
Besluitvorming:
juni 2020
Vóór de
zomervakantie
van 2020
Okt/nov. 2020
Mei 2020
(uitgenodigd)
Mei 2020
Juni 2020
Juni 2020

2020
Medio 2020
Medio 2020
2020

