Verslag AB vergadering d.d. 21-11-2019 te Exloo
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.
2.

Jeroen Bus, Anita Emmelkamp, Maarten Post, Coba van der Laan, Jan Datema,
Jan Zwiers, Jan Berends en Martien Reidsma
Anita van der Schuur en Lucy Briggeman
aktie door:

Opening / vaststellen agenda
Welkom door de voorzitter, Martien Reidsma
Mededelingen/ Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
Lucy Briggeman is ziek. Voor het onderdeel gemeente stand van zaken is
een email ontvangen van Anita van der Schuur. Ida zorgt dat deze
doorgestuurd wordt naar de leden.
Ingekomen stukken: vergaderschema 2020.
Vergaderpunt 5 wordt vervangen door: Diverse bijeenkomsten.

Ida

3.

Verslag vergadering 17 oktober 2019
N.a.v. notitie eenzaamheid, deze is niet ontvangen door de adviesraad.
N.a.v. ongevraagd advies gestuurd over de afschaffing van de collectieve
ziektekostenverzekering voor minima: er is een aanvullend advies
gestuurd. De adviesraad heeft op grond van onvolledige informatie advies
gegeven. Het antwoord op het ongevraagde advies afwachten. Jeroen
Jeroen
gaat informeren bij Anita van der Schuur.
N.a.v. inloggegevens Stimulansz: navragen bij Lucy Briggeman.
Ida
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Diverse bijeenkomsten
Mantelzorggesprek met wethouder Albert Trip en beleidsmedewerker
Margareth van ’t Bosch door Maarten, Jeroen en Jan Zwiers.
De beleidsmedewerker is bezig met het inventariseren van het speelveld
zodat zij een nieuwe mantelzorgnota kan schrijven. Wat kan beter? De
communicatie met de burger. Wat is bepalend communicatie met de
burger aanbodgericht of vraaggericht? Er zou een centrale plek in de
gemeente moeten zijn waar vragen kunnen worden neergelegd. Eén
telefoonnummer, één loket voor alle vragen. Er is gepleit door de
adviesraad voor een servicegericht gemeentehuis. De conceptnotitie
mantelzorg wordt tegemoet gezien door de adviesraad.
Symposium 14 november 2019: “Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te
zijn”.
Martien koppelt terug en geeft aan dat er veel gebeurd binnen de
gemeente door enthousiaste mensen. Martien noemt een voorbeeld van

eenzame ouderen en verstandelijk beperkte mensen in Emmen die gaan
koken bij FC Emmen. Er is een ondernemer die dit heeft samengebracht,
de ouderenbond wil dit initiatief overnemen.
Jan Datema en Jan Berends zijn bij de bewonersbijeenkomsten geweest
van de evaluatie sociaal domein op 29 oktober 2019. Jan Datema koppelt
terug en geeft aan dat het een negatieve bijeenkomst was.
6.

Beschermd wonen door Lucy Briggeman
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering in verband
met ziekte van Lucy Briggeman.

7.

Verslag gesprek sociaal team ter bespreking
Jan Berends en Martien Reidsma hebben gesproken met Rensina van der
Velde, bestuurder van de Stichting Sociale Teams. Jan Berends koppelt
terug:
- Beschermd wonen is aan de orde geweest – taak van de gemeente
Emmen.
- Prestatieafspraken maken voor de sociale teams
- Registratie volgend jaar terug naar 25%
- Ondersteuning huisartsen staat op de tocht
- Het overleg tussen de sociale teams en Andes is verbroken. De
adviesraad maakt zich hierover zorgen.
- In de Monden sprake van een integraal team dat gecreëerd wordt.
De problematiek wordt door diverse instanties besproken.

8.

Website stand van zaken presentatie
Jeroen laat een concept zien van de nieuwe website. Er wordt advies
gegeven door de leden van de adviesraad: bij advies de onderwerpen
benoemen. Bij vergaderingen adviesraad weglaten. Bij over ons de leden
van de adviesraad benoemen en benoemen van de werkgroepen. Jeroen
gaat hiermee verder en gaat kijken of de adviezen kunnen worden
ingepast.

9.

Werkgroepen nadenken over beoogde bezuinigingen
Er wordt € 500.000 bezuinigd op het sociaal domein. Als adviesraad
nadenken over welke vragen we kunnen stellen. Wat is de consequentie
van de bezuinigingen? Maarten stuurt een mail naar de leden van de
adviesraad over de bezuinigingen in het sociaal domein.

10.

Rondvraag
Jeroen vertelt over een initiatief van een aantal dames in Assen die met
ouderen naar de schouwburg gaan en vraagt of er ook zoiets bestaat in de
gemeente Borger-Odoorn. Dit is niet bekend bij de andere leden van de
adviesraad.
Coba geeft aan dat zij niet aanwezig kan zijn de volgende vergadering op
19 december 2019.

11.

Sluiting
Martien sluit de vergadering.

Maarten

Nr

Datum

Actielijst adviesraad sociaal domein
Wie
Wat

Wanneer gerealiseerd

27

20-12-‘18

Ida

Inplannen afspraak met Janien Leeuwerke Mrt ‘19
van Andes voor de vergadering in april.
Afspraak staat gepland voor 18 april om
19.00 uur.

1.

17-01-‘19

Martin

Verordening Wmo/Jeugd navragen over
leeswijzer

z.sm.

2.

17-01’19

Martin

Planning/richtlijnen van beleid, navragen
bij collega’s status

z.s.m.

3.

17-01-‘19

Ida

Stand van zaken ongevraagd advies
effecten transitie op 65+ minima vragen

z.s.m.

4.

17-01-‘19

Ida

Mail sturen naar financiële afdeling over
de afgetreden leden Jan Lutje en Yolanda
de Wilde

z.s.m.

5.

17-01-‘19

Martin

Brief webwinkel foutieve inloggegevens,
z.s.m.
Martin neemt het op met Aafke Meijering,
geen reactie ontvangen door de
gebruikers van de webwinkel. Martin
neemt opnieuw contact op met Aafke. Er
is een terugkoppeling geweest, maar de
adviesraad kan er niets mee.

6.

21-02-‘19

DB

Reiskosten dagopvang die verhoogd
worden navragen bij Martin. Het DB
maakt een conceptmail.

7.

21-03-‘19

Ida

Vergaderverzoeken sturen naar de diverse z.s.m.
leden van de adviesraad voor diverse
bijeenkomsten.

8.

21-03-‘19

Adviesraad

Voorstel maken over werkafspraken
tussen het college en de adviesraad. Het
voorstel is ontvangen en de adviesraad
gaat het nog bespreken. Vervolgafspraak
wordt gemaakt.

Jan ‘20

9.

21-03-‘19

Jeroen

Kritisch kijken naar de webwinkel en
feedback geven, het DB maakt een
verdeling wie welk item bekijkt. Jeroen
werkt de feedback uit.

Sept. ‘19

10.

21-03-‘19

Anita

Minimavoorzieningen, brochure maken.
Jan ‘20
Ida mailt Martin en vraagt naar stand van
zaken. De brochure wordt gemaakt. Het
maken van de brochure is vertraagd.

11.

21-03-‘19

Ida

Antwoord op positie ouderen college
rondsturen.

z.s.m.

12.

21-03-’19

Ida

Afspraak maken met Metze Geertsma en
Titus Rudolphy over de website

z.s.m.

13.

21-03-‘19

DB

DB maakt samenvatting van de reacties
over de website

Sept. ‘19

14.

21-03-‘19

Martien/Jan Datema

Resultaat vragen VTD n.a.v. de brief van
12-11-2018

z.s.m.

15.

18-04-‘19

Martien/Jeroen

Eigen website + domeinnaam in
Jan ‘20
behandeling. Stand van zaken besproken.
Martien checkt bij de vorige voorzitter de
inloggegevens. Jeroen en Martien komen
met voorstel voor de indeling van de
website. De basis voor een nieuwe
website is gereed. Jeroen heeft een
presentatie gegeven over de nieuwe
website. De door de adviesraad gegeven
adviezen worden door hem meegenomen.

16.

18-04-‘19

Jeroen

Jeroen past de brief aan het college over
VTD aan en stuurt deze rond via de mail

z.s.m.

z.s.m.

17.

18-04-‘19

Ida

Visie Sport en Bewegen opvragen bij
beleidsadviseur

z.s.m.

18.

18-04-‘19

Martien

Brief mantelzorg Koepel rondsturen

z.s.m.

19.

18-04-‘19

Martin

Respijtzorg mantelzorg, Martin vraagt na
bij de beleidsmedewerker. Wordt
meegenomen de adviesaanvraag
mantelzorg.

z.s.m.

20.

18-04-‘19

Martien

Advies beschermd wonen rondsturen

z.s.m.

21.

18-04-‘19

Martien

Advies geven op de verordening
Wmo/Jeugd

z.s.m.

22.

18-04-‘19

Ida

Stand van zaken vragen over GVVP

z.s.m.

23.

16-05-‘19

Ida

Vakantieplanning rondsturen

z.s.m.

24.

16-05-‘19

Martien

VN verdrag punten: selectie maken wat
voor onze inwoners van toepassing is.
Martien maakt een voorzet

25.

20-06-‘19

Lucy

Op 21 november 2019 schuift Lucy
Dec ‘19
opnieuw aan over de stand van zaken van
beschermd wonen

26.

20-06-‘19

Lucy/Ida

Lucy kijkt samen met Ida naar de
inloggegevens van Stimulansz.

z.s.m.

27.

20-06-‘19

Gemeente

Reactie van de gemeente over de
gehandicaptenparkeerkaart. Anita vraagt
stand van zaken (17-10).

Jan ‘20

28.

20-06-‘19

Jan Zwiers

Artikel 31 lid 2 Participatiewet, Jan zorgt
voor meer informatie

Sept ‘19

29.

18-07-‘19

Maarten

Adviesaanvraag collectieve
zorgverzekering voor minima, Maarten is
proceseigenaar

Sept. ‘19

30.

18-07-‘19

Allen

Agendapunt september/oktober hoe gaan
we verder met de werkgroepen?

Sept. ‘19/Okt. ‘19

31.

18-07-‘19

Ida

Werkgroep Leren Werken Zorg uitnodigen
voor de vergadering van 19 september
2019.

z.s.m.

32.

18-07-‘19

Ida

Aanmelding Martien voor vergadering van
Zorgbelang

z.s.m.

33.

19-09-‘19

Werkgroep Jeugd

Voorbereiden POH Jeugd voor volgende
vergadering

34.

19-09-‘19

Jeroen

Ongevraagd advies over de webwinkel,
voorbereiding.

Okt. ‘19

35.

19-09-‘19

Anita

Korting webwinkel door aanbieders voor
de doelgroep. Opnemen met
beleidsmedewerker en accountmanager.

Okt. ‘19

36.

21-11-‘19

Ida

Email van Anita van der Schuur naar de
leden van de adviesraad sturen.

Nov. ‘19

37.

21-11-‘19

Jeroen

Informeren bij Anita van der Schuur naar
de reactie op het ongevraagde advies van
de coll. Ziektekostenverzekering

Nov. ‘19/Dec. ‘19

38.

21-11-‘19

Ida

Inloggegevens Stimulansz navragen bij
Lucy Briggeman

Nov. ‘19

39.

21-11-‘19

Maarten

Mail over de bezuinigingen in het sociaal
domein

Nov. ‘19

Okt. ‘19

