Verslag digitale AB vergadering d.d. 16-07-2020 via Zoom
Aanwezig: Jeroen Bus, Jan Berends, Jan Datema, Coba van der Laan, Job Wolters, Anita
Emmelkamp
Afwezig:
Martien Reidsma, Selma Mekkelholt en Jan Zwiers
Nr.
1.

aktie door:
Opening/vaststellen agenda
In verband met afwezigheid van Martien Reidsma is Jeroen Bus de
voorzitter en opent de vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen/ Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
Martien en Selma zijn afwezig.
De training op 30 september van 17.00 uur tot 21.30 uur vindt plaats in
het Dorpshuis Exloo. De uitnodiging hiervoor is verzonden.
Er is een ongevraagd advies verzonden over de
gehandicaptenparkeerkaart. De vraag is gesteld of de kosten omlaag
kunnen naar € 30,00.

3.

Verslag vergadering 18 juni
N.a.v. de afspraak met Yvonne Meijer en Annette Toepoel over de
voorzieningenwijzer heeft plaatsgevonden. Het was een zinvol gesprek.
N.a.v. het webinar kan nog niet gedeeld worden, Jeroen heeft deze zelf
nog niet ontvangen.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
Punt 14: de provincie wil een provinciale adviesraad instellen, mail
doorsturen naar iedereen.
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
Job geeft aan dat het gesprek met de wethouder nog op de agenda
terugkomt. Sinds dit gesprek zijn er geen ontwikkelingen binnen de
gemeente. Job vertelt dat het beleidsplan Vanzelfsprekend samen eindigt.
De actiepunten van dit beleidsplan worden doorgenomen deze zomer.
Het beleidsplan op een goede manier afsluiten en in goede samenspraak
met de adviesraad. Men is nu nog bezig met de evaluatie sociaal domein
en daarna gaat men bezig met de doorontwikkeling sociaal domein.
Met de doorontwikkeling gaat projectleider Githa Klunder aan de slag. Ze
gaat inventariseren voor de doorontwikkeling, zodat er goed van start kan
worden gegaan in 2021. De adviesraad wordt benoemd door Job en Anita.
Voor volgend jaar wordt er een programmamanager gezocht voor de
uitvoering. Job licht nader toe. De adviesraad wil graag na de vakantie
kennis maken met Githa.

Ida

Beleidsregels BBZ, lastig onderwerp. Job vraagt of er nog behoefte is aan
een toelichting van Aafke Meijering. Er moet een afspraak worden
gemaakt tussen Aafke, Jan B., Jan Zwiers en Martien Reidsma. Job
overlegt met Anita. Job neemt contact op met de mensen voor de
afspraak.
6.

Advies op beleidsregels BBZ 2004 ter bespreking
Het advies wordt later in kleiner comité besproken.

7.

Kadernota 2021, Bestuur rapportage 1e halfjaar en de jaarstukken
2019 van de gemeente Borger-Odoorn (ter informatie)
- Weinig ruimte voor nieuw beleid
- Extra subsidie cao voor sociale teams is een goede ontwikkeling.
- Valthermond krijgt extra geld voor opbouwwerk
Dit zijn de belangrijkste punten. De BBZ beleidsregels komen niet voor in
de kadernota. Jeroen licht nader toe en geeft aan dat dit een risico is voor
de gemeente. Discussie volgt en er wordt aangegeven om een vinger aan
de pols te houden. Het is allemaal heel onzeker i.v.m. de coronaperikelen
en hoe dat zich financieel ontwikkelt.

8.

Terugkoppeling gesprek met wethouder Trip
Martien, Jan Berends en Jeroen hebben met wethouder Trip gesproken
samen met Anita van der Schuur en Job Wolters. Het was een prima
gesprek. De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
- Het convenant is ondertekend door Martien. Foto komt op de
website.
- De regiodeal is aan de orde geweest. Er is een bedrag van €
40.000.000,- bestemd voor verschillende gemeenten waaronder
Borger-Odoorn. In het kader van welzijn gaan er 3 projecten van
start in Valthermond. Men is bezig met de ontwikkeling van een
app voor een soort van noodhulp.
- Verduurzaming bij huizenbezitters met een kleine portemonnee.
- De financiën van de gemeente: Jeugdzorg is er best goed
uitgesprongen. Dure jeugdzorg is hier niet aan de orde. De kosten
van WMO worden verhoogd o.a. door vergrijzing en het ahb
tarief. De kosten hiervan lopen op.
- De sociale teams kwamen aan de orde, het sociaal team heeft een
cliëntenraad.
- De evaluatie sociaal domein en de doorontwikkeling zijn
besproken.
- De contacten tussen Andes en het sociaal team verlopen goed.
Een medewerker van Andes zit 1x per week bij de sociale teams
voor afstemming.
- Jongerenraad is besproken. Idee is om jongeren toe te voegen aan
onze adviesraad. Integratie jongerenraad/adviesraad sociaal
domein. Het idee werd goed ontvangen.
- Verder kwamen de kinderburgemeester en de voorzieningenwijzer
aan de orde.
De adviesraad wil graag betrokken blijven bij vervolgonderzoeken. De
vervolgafspraak met de wethouder vindt plaats in november en deze
afspraak wordt nog vastgelegd.

9.

10.

Rondvraag
Coba is benieuwd naar de ervaring van Anita met het overleg
laaggeletterdheid. Anita geeft aan dat iedereen vanuit een betaalde baan
betrokken is en ze vroeg zich af wat ze daar deed. Er wordt aangegeven
dat de adviesraad betrokken is als toehoorder.
Sluiting
Jeroen sluit de vergadering.

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

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

