Verslag digitale AB vergadering d.d. 14-05-2020 via Zoom
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.
2.

Martien Reidsma, Jeroen Bus, Jan Berends, Maarten Post, Anita Emmelkamp, Jan
Zwiers, Job Wolters en Jan Datema
Selma Mekkelholt
aktie door:

Opening
Welkom door Martien op deze digitale AB vergadering van 14 mei 2020.
Selma is wegens familieomstandigheden afwezig.
Mededelingen/ingekomen stukken/uitgaande stukken
- Regioplan beschermd wonen is ingekomen.
- Jeroen heeft een mail gestuurd over de gehandicaptenparkeerkaart
met betrekking tot de kosten van deze kaart. Op de website van
de gemeente staat een ander bedrag dan genoemd tijdens de AB
vergadering van de adviesraad. Ida zoekt dit uit.
- Er is een mail gestuurd over de voorzieningenwijzer. De
adviesraad is hierover met elkaar in gesprek gegaan. De
communicatie van de gemeente met de burger zou verbeterd
kunnen worden. Er dient een traject afgesproken te worden. Hoe
lopen om de bevindingen/adviezen aan de gemeente te
verstrekken.
- Maarten geeft aan dat dit de laatste keer is dat hij deelneemt aan
een vergadering. Per 1 juli is hij officieel geen lid meer van de
adviesraad. Martien geeft aan dat aan het afscheid van Maarten
nog aandacht geschonken gaat worden.
Op verzoek van Job Wolters wordt agendapunt 5: gemeente stand van
zaken naar voren gehaald en wordt nu bij punt 3 besproken.

3.

Gemeente stand van zaken
Job Wolters vertelt over de stand van zaken nu in de coronacrisis. Deze
crisis is een belangrijk onderdeel voor Job om over te vertellen.
De gemeente Borger-Odoorn bevindt zich in de crisissituatie Grip4.
Verschillende teams van de gemeente zijn bezig met deze crisissituatie.
Door de coronacrisis is veel stopgezet of verminderd. Hierdoor zijn
verschillende regelingen ontstaan:
- Een regeling voor zelfstandig ondernemers de TOZO regeling
voor inkomensondersteuning. Job licht nader toe en geeft aan dat
in de gemeente Borger-Odoorn meer dan 300 ondernemers zich
hebben gemeld voor deze regeling.
- Thuis blijven geeft spanningen in gezinnen. Focussen op
kwetsbare inwoners. Hierdoor is er noodopvang ontstaan voor
kinderen en kwetsbare inwoners. Hier wordt ook gebruik van
gemaakt.
- Er is een belronde gehouden onder de mantelzorgers door het
college, medewerkers van de gemeente en medewerkers van
welzijnsorganisatie Andes om hen een hart onder de riem te
steken.
- Scala aan maatregelen – overgangsfase, dit betekent niet dat de
gemeente minder te doen heeft. Job licht nader toe.

Ida

-

-

-

4.
5.

6.

7.
8.

Evaluatie Sociaal Domein
Door corona is alles een beetje opgeschoven. De adviesraad heeft
nog geen reactie ontvangen van de gemeente over hun zienswijze
op de evaluatie. De adviesraad wil de reactie graag op hun website
plaatsen. Er moet gewacht worden op een go van de gemeente als
alle partijen zijn ingelicht. Maandag 18 mei 2020 wordt er een
toelichting gegeven op de evaluatie aan de gemeenteraad. Dan kan
de zienswijze dinsdag 19 mei op de website geplaatst worden. Ida Ida
gaat nog navragen bij Anita van der Schuur en Job Wolters.
Mantelzorg: advies op uitgebracht door de adviesraad. De
beleidsmedewerker Margareth van ’t Bosch is hier druk mee bezig
en binnenkort komt er reactie op het advies.
Beleidsregels voor de BBZ: de bijstand voor ondernemers. Het
college komt binnenkort met een adviesverzoek. Er kan een
afspraak worden gemaakt met de beleidsmedewerker Aafke
Meijering voor een toelichting.
Voorzieningenwijzer
De adviesraad wil graag in gesprek met de gemeente over de
voorzieningenwijzer en wil graag de dialoog aan voordat het naar
het college gaat. Martien laat weten wanneer de
Martien
voorbereidingsafspraak moet worden gemaakt en met wie.

Rondje hoe het met iedereen gaat
Ieder vertelt hoe het met hem/haar gaat. Het gaat over het algemeen
goed.
Gegeven adviezen: evaluatie sociaal domein en mantelzorg
Martien vraagt hoe iedereen het ervaren heeft om advies te geven op de
manier zoals het nu gebeurd is via de mail en niet via fysiek contact.
Over het algemeen wordt dit als goed ervaren. Gelet op deze coronatijden
moet ermee gedeald worden. Wel wordt de opmerking gemaakt als je iets
zegt kun je het beter verwoorden en als je met elkaar praat kom je samen
tot een conclusie. Het heeft zijn voor en nadelen. Er wordt opgemerkt dat
er ook in klein comité via zoom van gedachten kan worden gewisseld. De
werkwijze zoals die nu is handhaven, weliswaar noodgedwongen is
akkoord.
Discussie: gemeente oproepen om via de VNG of anders, bij het rijk
te bepleiten voor betere financiële situatie mantelzorgers met name
bij uitkeringen en AOW
Martien wil een voorzet geven om het college en de gemeenteraad aan te
zetten om te pleiten voor een betere financiële situatie van mantelzorgers
met name bij uitkering en AOW.
Martien
Iedereen is hiermee akkoord, als adviesraad een signaal afgeven. Martien
maakt een opzet en mailt deze rond.
Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
Sluiting
Martien sluit de vergadering. De vergaderingen vinden in het vervolg via
Zoom plaats. Ida zorgt voor de link.

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.

27.

20-06-‘19

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

11.

14-05-‘20

Ida

Uitzoeken kosten
gehandicaptenparkeerkaart in de
verslagen

Mei ‘20

12.

14-05-‘20

Martien

Laten weten wanneer de
voorbereidingsafspraak voor de
voorzieningenwijzer moet worden

Mei ‘20

Reactie van de gemeente over de
Jan. ‘20
gehandicaptenparkeerkaart. Anita vraagt
stand van zaken (17-10). 21-11 Anita
heeft mail gestuurd over stand van zaken

Mrt. ‘20

gemaakt.
13.

14-05-‘20

Martien

Voorzet rondmailen omtrent financiële
situatie bij mantelzorgers met name bij
uitkering en AOW

Mei ‘20

