Verslag AB vergadering d.d. 30-01-2020 te Exloo.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

2.

Anita Emmelkamp, Maarten Post, Jeroen Bus, Martien Reidsma, Coba van der
Laan, Job Wolters, Jan Zwiers en Ida Hofstede
Jan Berends en Jan Datema
aktie door:

Opening/ vaststellen agenda
Martien heet iedereen welkom op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
Er komt een belangrijk stuk van de gemeente: de evaluatie sociaal domein.
Martien is benieuwd naar de resultaten.
Mededelingen/ingekomen stukken/ uitgaande stukken
Ida vertelt dat zij een email heeft ontvangen van Yvonne Meijer, de
projectleider van de evaluatie sociaal domein. Op 12 maart 2020 wordt de
brochure en de evaluatienotitie naar de adviesraad gestuurd met het verzoek
om de zienswijze op 26 maart 2020 gereed te hebben. Yvonne Meijer vraagt
of dit haalbaar is voor de adviesraad. De adviesraad wil hier graag mee
aan de slag en verzoekt om de inhoudsopgave van de evaluatienotitie Ida
te mogen ontvangen voor 20 februari 2020 alsmede de bestuurlijke
reactie. Het wordt heel moeilijk om binnen de gestelde termijn van 14
dagen te reageren maar de adviesraad doet haar best.
Voor 20 februari 2020 de evaluatienotitie agenderen en alvast
Ida/Allen
nadenken over wat belangrijk is voor de adviesraad wat er uit de
evaluatie naar voren komt.
Maarten vertelt over het overleg van de werkgroep Jeugd in Coevorden.
Maarten, Jan Datema en Martien zijn hierbij aanwezig geweest. Het was een
leuk overleg. Hoe de verbinding maken met de achterban kwam aan de
orde en er zijn zaken uitgewisseld. Afgesproken is om voor een volgend
overleg een thema te benoemen zodat er structureler vergaderd kan
worden.

3.

Verslag vergadering 21 november 2019 en verslag 19 december 2019
Het verslag van 21 november 2019 wordt vastgesteld.
Het verslag van 19 december 2019:
N.a.v. collectieve ziektekostenverzekering. Job Wolters geeft aan dat de
verwachting is dat er over 2 weken een reactie komt van het college.
Het verslag van 19 december 2019 wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
Punt 15: Jeroen geeft de stand van zaken van de nieuwe website. Deze is
nog in ontwikkeling. Vorige week dinsdag zijn Wouter, Jeroen en Ida bij

elkaar geweest. Het blijkt dat de domeinnaam nog verhuisd moet worden.
Het voorstel voor een nieuwe naam van de website is ASDBO.nl. Na
discussie volgt een nieuw voorstel: ASDBorger-Odoorn.nl.
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
5.

Gemeente stand van zaken
De jaarplanning 2020 voor de adviesraad sociaal domein wordt
overhandigd door Job. Ida stuurt deze digitaal.
Ida
Job vertelt over de doorontwikkeling sociaal domein, het meest belangrijke
integrale project van de gemeente.
De opmerkingen die op de planning staan worden doorgenomen.
Ook komt het mantelzorgbeleid aan de orde, beleidsmedewerker Margareth
van ’t Bosch is hiermee bezig. De adviesraad wordt hierbij betrokken.
Job vertelt over de wet inburgering deze is nieuw per 1 januari 2021. Er
komt een pilot om te onderzoeken hoe mensen beter begeleid kunnen
worden.
De BBZ (bijzonder bijstandsbesluit zelfstandigen). In het najaar komt dit
aan de orde. Het rijk legt het risico hiervan meer bij de gemeente. De
gemeente Borger-Odoorn gaat hierover samenwerken met Emmen en
Coevorden.
Jan Zwiers vraagt naar re-integratie, welke wijzigingen vinden hier plaats?
De voorzieningen worden geëvalueerd. Job geeft aan dat iedere gemeente
naar zijn verordening moet kijken.
Martien vraagt naar de aanbesteding zorgaanbieders jeugd met betrekking
tot wachtlijsten. Zijn hier afspraken over gemaakt? Het is bij Job niet
bekend of hier afspraken over gemaakt zijn. Er wordt voorgesteld om de
verantwoordelijk beleidsmedewerker uit te nodigen voor de volgende Ida
vergadering om hier iets over te vertellen.
Ook met een aanbesteding WMO is de gemeente Borger-Odoorn mee
bezig samen met de gemeente Coevorden.

6.

Jaarplan 2020 / Evaluatie 2019
- Training voor de zomer organiseren
- Meer contacten met andere adviesraden
- Bijeenkomst met andere adviesraden organiseren
Jeroen gaat het jaarplan herschrijven naar 2020.

7.
8.

9.

Jeroen

Financieel verslag 2019 / Begroting 2020
Het financieel verslag 2019 en de begroting 2020 worden doorgenomen.
De begroting 2020 wordt ingediend met de voorgestelde wijzigingen.
Rondvraag
Coba geeft aan dat zij de volgende vergadering op 20 februari 2020 afwezig
is in verband met vakantie. Ze vraagt naar een bijeenkomst op 6 maart 2020
of er ook belangstelling is om hiernaar toe te gaan. Coba heeft zelf wel
belangstelling. Als er nog iemand anders is die ook mee wil hoort zij het
graag.
Jeroen vraagt of Anita in de werkgroep laaggeletterdheid wil plaatsnemen.
Anita heeft hiervoor belangstelling. Ida stemt af met Anita van der
Ida
Schuur van de werkgroep laaggeletterdheid.
Sluiting

Nr

Datum

Actielijst adviesraad sociaal domein
Wie
Wat

Wanneer gerealiseerd

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. Collegevoorstel moet
aangeboden worden.

Feb ‘20

10.

21-03-‘19

Anita/Job

Minimavoorzieningen, brochure maken.
Feb ‘20
Ida mailt Martin en vraagt naar stand van
zaken. De brochure wordt gemaakt. Het
maken van de brochure is vertraagd.
Proces loopt, graag nog even langs laten
komen bij adviesraad voordat de brochure
naar de drukker gaat. Job gaat
informeren naar stand van zaken

15.

18-04-‘19

Martien/Jeroen

Eigen website + domeinnaam in
Mrt ‘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.
De domeinnaam moet nog worden
verhuisd. Voorstel naamwijziging:
ASDBorger-Odoorn.nl

1.

30-01-‘20

Ida

Inhoudsopgave opvragen bij projectleider Feb. ‘20
evaluatie Sociaal domein + bestuurlijke
reactie

2.

30-01-‘20

Allen

Nadenken wat is belangrijk wat er uit de
notitie evaluatie sociaal domein naar
voren komt

Feb. ‘20

3.

30-01-‘20

Ida

Evaluatie sociaal domein agenderen voor
20 februari 2020

Feb. ‘20

4.

30-01-‘20

Ida

Planning 2020 gemeente digitaal sturen

Feb. ’20

5.

30-01-‘20

Ida

Beleidsmedewerker Jeugd uitnodigen voor Feb. ‘20
presentatie

6.

30-01-‘20

Jeroen

Jaarplan herschrijven naar 2020

7.

30-01-‘20

Ida

Anita aanmelden als lid van de werkgroep Feb. ’20
laaggeletterdheid

Feb. ‘20

