Verslag AB vergadering d.d. 20-02-2020 te Exloo.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Martien Reidsma, Jeroen Bus, Selma Mekkelholt, Anita Emmelkamp, Anita van
der Schuur, Jan Lutje, Jan Datema, Maarten Post, Jan Berends, Trijntje Drenth,
Jan Zwiers
Coba van der Laan
aktie door:

Opening/ vaststellen agenda
Welkom door Martien in het bijzonder aan Selma Mekkelholt. Verder heet
Martien Jan Lutje en Trijntje Drenth welkom. Agendapunt 6 vervalt in
verband met ziekte van de ambtenaar. Agendapunt 6 wordt vervangen door
de reactie op het ongevraagde advies over de collectieve
ziektekostenverzekering, besproken bij agendapunt 7.
Mededelingen/ Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
- Reactie op het ongevraagde advies collectieve
ziektekostenverzekering (zie agendapunt 7)
- Training ingepland op 6 mei 2020 “hoe bereik je je achterban”.
Verslag vergadering 30 januari 2020
N.a.v. : naam website besluiten welke: asdborgerodoorn.nl . Er wordt
voorgesteld om 5 vergelijkbare adressen te claimen. Jeroen zorgt
Jeroen
hiervoor.
Het verslag wordt vastgesteld.
Actielijst doornemen
Punt 8 (convenant), deze wordt op 3 maart in het college behandeld.
Punt 10 Nog in bewerking. De adviesraad kan een ongevraagd advies geven
over de toegankelijkheid van de gemeente ook digitaal.
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
Gemeente stand van zaken
Anita van der Schuur geeft de stand van zaken.
- Begroting 2020 ontvangen, past binnen het budget van de
gemeente.
- Job Wolters en Anita van der Schuur hebben een gesprek gehad
met de Sociale Diakonie. Deze mensen zijn betrokken in het sociaal
domein. Anita licht nader toe en geeft aan dat men misschien
contact opneemt met de adviesraad.
- Sociale agenda van de provincie Drenthe, Anita licht nader toe.
Inhoudsopgave evaluatienotitie sociaal domein
De intentie was dat de adviesraad haar best deed om binnen 14 dagen te
reageren met een zienswijze. Dit gaat niet lukken. Er is afgesproken om op
26 maart 2020, van 17.00 uur tot 21.00 uur, een aparte besloten
vergadering te beleggen met als onderwerp de evaluatienotitie sociaal
domein. Op grond van de inhoudsopgave van de notitie worden de
hoofstukken in 4 werkgroepen verdeeld. Tijdens de vergadering van 26

7.

8.

9.

10.

maart wordt dit dan verder besproken.
Reactie op het ongevraagde advies op de collectieve
ziektekostenverzekering.
- Het college gaat het besluit niet herzien.
- Voor reparatie verwijst het college naar de webwinkel “meedoen”.
De adviesraad heeft moeite met het proces dat gelopen is en wil
hierop graag reageren. Martien maakt een voorzet.
De adviesraad wil graag een afspraak met de wethouders Trip en Houwing,
ook om het proces rond de collectieve ziektekostenverzekering te
bespreken.
Bijeenkomst adviesraden op 15 april 2020
Er zijn verschillende adviesraden/participatieraden uitgenodigd van de
gemeenten Emmen, Coevorden, Stadskanaal en Aa en Hunze. Het is een
eerste kennismaking en om te kijken wat je voor elkaar kunt betekenen.
Rondvraag
Ida: de vertrouwenspersoon is uitgenodigd voor de vergadering van 26
maart, nu uitnodigen voor 23 april 2020.
Jan Berends: de koepel adviesraden gaat werken met themadossiers? Hoe
inloggen. Ida vraagt na bij de koepel.
Op 3 maart staat er een werkbezoek aan Andes in Borger gepland om
informatie uit te wisselen. Jan Berends is eerste reserve om mee te gaan en
ook Selma heeft belangstelling.
Sluiting
Martien Reidsma sluit de vergadering.

Martien
Ida

Ida

Nr

Datum

Actielijst adviesraad sociaal domein
Wie
Wat

Wanneer gerealiseerd

8.

21-03-‘19

Adviesraad

Voorstel maken over werkafspraken
Mrt ‘20
tussen het college en de adviesraad. Het
voorstel is ontvangen en de adviesraad
gaat het nog bespreken. Vervolgafspraak
wordt gemaakt. Collegevoorstel moet
aangeboden worden. Het convenant komt
in het college op 3 maart 2020.

10.

21-03-‘19

Anita/Job

Minimavoorzieningen, brochure maken.
Mrt ‘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.
20-02-20: nog in bewerking, de
adviesraad kan een ongevraagd advies
geven.

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:
asdborgerodoorn.nl. 5 verschillende
adressen claimen.

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

8.

20-02-‘20

Martien

Voorzet geven over proces collectieve
ziektekostenverzekering

Mrt. ‘20

9.

20-02-‘20

Ida

Afspraak maken met de wethouders
Albert Trip en Nynke Houwing

Feb.’20

10.

20-02-‘20

Ida

Inloggen bij de Koepel, Ida vraagt na

Feb.’20

Mrt. ‘20

