Verslag AB vergadering d.d. 20-08-2020
Aanwezig: Jeroen Bus, Jan Berends, Jan Datema, Coba van der Laan, Anita v/d Schuur,
Anita Emmelkamp, Martien Reidsma, Jan Zwiers
Afwezig:
Selma Mekkelholt en Ida Hofstede
Nr.

aktie door:
Opening/vaststellen agenda

1

2

Martien opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het is prettig om weer fysiek met elkaar te vergaderen.
Selma heeft aangegeven het te risicovol te vinden om fysiek mee te doen.
Anita v/d Schuur geeft aan dat in zaal 3 van het gemeentehuis ook de
mogelijkheid is om fysiek en via Zoom vergaderen te combineren.
Mededelingen/ Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken




3

Verslag symposium; Anita scant deze in en mailt naar Martien.
Folder handleiding burgerparticipatie; wordt gedeeld
Martien heeft contact gehad met de gebiedsambtenaar de Monden
over jongerenraad. Het idee om jongeren een rol te geven in de
adviesraad viel goed. Wordt vervolgd. De gebiedsambtenaar gaat
ook voor de adviesraad contact leggen met de dorpsraden. Dit gaat
hij met zijn collega te bespreken .

Verslag vergadering 16 juli
Verslag is vastgesteld met dank aan Ida en Jeroen voor het voorzitten.
Afspraak met Aafke Meijering moet nog plaats vinden dit loopt via Ida.
Besluitvorming van de BBZ wordt, indien nodig, opgeschoven.

4

Actielijst doornemen
Jaarplan afmaken 2020 wordt 2020/2021

5

Gemeente stand van zaken





Bijstand volume niet schokkend; ww cijfers dalen weer.
Tozo (regeling zelfstandigen) loopt af in oktober. Afwachten hoe
dat gaat in doorstroom naar WW of bijstand. Nu geen aanvragen
meer. Nul bezwaren. Afgerond 400 aanvragen, wat past binnen
rijksbudget. Was snel en goed geregeld. Participatiewet voorziet in
re-integratie. Complimenten vanuit ‘het veld’ voor vlotte en
adequate manier van regelen door de gemeente.
Regeling voor zorgaanbieders die door corona moeilijk hadden.
Deze zijn doorbetaald om problemen naderhand te voorkomen.





6

Geen grote impact. Leerlingenvervoer ook voor 80% doorbetaald .
Jeugdwet pmt (product management team) meerdere (zuid
Drentse) gemeenten werken samen voor inkoop. Vwb. In het
Jeugd beleidsoverleg is Hoogeveen trekker. Borger Odoorn is te
klein om het allemaal zelf te doen
Sport en gezondheidsakkoord; Anita mailt door.
Arbeidsmarktregio loopt nog. Wordt vervolgd.

Drentse Adviesraad: wie gaat ons daar vertegenwoordigen?
Jan D. en Anita doen dat. Zij melden zich aan bij Anita.

7

De nieuwe Jeugdwet komt er aan. Hoe sorteert B/O hier op voor?
Zie punt 5

8

Kwaliteitsbeleid:
Kwaliteitsbeleid omvat veel aspecten van het gemeentelijk beleid:
inkoopbeleid, klachtrecht, medezeggenschap en de toezichtfunctie. In de
bijlage enkele vragen en voorstellen.
 Drents zorgkader toezichthouder is GGD
 WMO account houder is toezichthouder
 Voor Jeugd is pmt account houder

9

Platform Pouwer : Webinar wie gaat deze volgen?
Coba gaat deze volgen namens de adviesraad.

10

Rondvraag
Contact zoeken met cliëntenraad stichting sociale teams. Martien vraagt
om contact te leggen met vz.
Jaarverslag sociale teams; voorstel lezen en kijken welke vragen
opborrelen. Mailen naar Martien.
Verder niets.

11

Sluiting
Volgende vergadering is Martien niet aanwezig en Coba misschien ook
niet
Jeroen zit de vergadering dan voor.

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 /2021

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

Sept. ‘20

gemaakt.
13.

14-05-‘20

Martien

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

Sept.‘20

14.

18-06-‘20

Anita van der Schuur Mail met informatie over de pilot om een
adviesraad in te stellen

15.

18-06-‘20

Anita van der Schuur Afspraak maken met wethouders over het Juni ‘20
convenant.

16.

18-06-‘20

Anita/Aafke

Overzicht maken beleidsregels BBZ en
toelichting geven

Juni ‘20

17.

18-06-‘20

Anita E/Jeroen

Ongevraagd advies over GPK

Juni ‘20

18.

16-07-‘20

Ida

Afspraak maken met Githa Klunder voor
kennismaking

19.

16-07-‘20

Job

Afspraak maken voor toelichting
Beleidsregels BBZ

20.

16-07-‘20

Allen

Advies op beleidsregels BBZ ter
bespreking

Aug. ‘20

21.

16-07-‘20

Ida

Vervolgafspraak met de wethouder in
november 2020

Okt. ‘20

22.

16-07-‘20

Allen

Integratie jongerenraad/adviesraad
sociaal domein?

Sept. ’20

Juni ‘20

Sept. ‘20
Aug. ‘20

