Verslag digitale AB vergadering d.d. 18-06-2020 via Zoom
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

Martien Reidsma, Jan Datema, Anita van der Schuur, Coba van der Laan, Anita
Emmelkamp, Jeroen Bus, Jan Berends en Jan Zwiers
Selma Mekkelholt
aktie door:

Opening/vaststellen agenda
Welkom door Martien Reidsma, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen/Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
- Anita van der Schuur vertelt dat de provincie in het kader van de
sociale kaart een adviesraad als pilot wil instellen. Anita stuurt de
Anita
mail met informatie naar Martien.
- Martien vertelt dat hij contact heeft gehad met de gemeente n.a.v.
de folder en geeft aan dat de communicatie van de gemeente o.a.
de website onoverzichtelijk is. Er is een afspraak gepland met
Yvonne Meijer en Annette Toepoel om één en ander door te
spreken. Jeroen, Martien en Jan Zwiers nemen deel aan deze
afspraak die op 2 juli 2020 plaatsvindt.
- Martien geeft aan dat hij gisteren de oriënterende raadsvergadering
heeft gevolgd. Er kwamen twee onderwerpen aan de orde;
mantelzorg en de evaluatie sociaal domein. Partijen hebben onze
adviezen gelezen en staan achter onze conclusies. Martien licht
nader toe en geeft aan dat partijen het belangrijk vinden dat de
adviesraad in het verdere traject wordt meegenomen.
Verslag vergadering 20 februari 2020 en 14 mei 2020
Het verslag van 20 februari 2020 wordt vastgesteld.
Het verslag van 14 mei:
N.a.v. afspraak voorzieningenwijzer is gemaakt.
VNG: wordt vervolgd door Martien en Jan Zwiers.
Het verslag van 14 mei wordt vastgesteld.
Actielijst doornemen
Punt 8: het convenant kan aangeboden worden. Anita van der Schuur
zorgt voor een afspraak met de wethouders.
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.
Gemeente stand van zaken
- Beleidsregels BBZ worden dinsdag 23 juni in het college
besproken, er komt een adviesaanvraag. Aafke Meijering wil deze
beleidsregels graag toelichten aan de adviesraad. Martien geeft aan
dat er een werkgroep is bestaande uit Jan Berends en Jan Zwiers
en Martien sluit eventueel aan. De adviesraad wil graag een
overzicht ontvangen van de wijzigingen en daarna een toelichting.
- Wet Inburgering stond op de planning in het 3e of 4e kwartaal, de
wet wordt uitgesteld tot zomer 2021 is het voorstel geeft Anita

Anita

Anita/Aafke

9.

6.
7.

8.
10.
11.

aan.
- Anita geeft een update van de perikelen rond de coronacrisis.
Regioplan opvang en bescherming
Lucy Briggeman is aangeschoven voor het regioplan opvang en
bescherming. Er is een filmpje gemaakt over dit regioplan en deze wordt
tijdens de vergadering getoond. Na de vertoning van het filmpje kunnen
er vragen worden gesteld. Lucy geeft aan dat het regioplan in concept is
opgesteld. Er komt nog een nadere uitwerking en het college gaat erover
beslissen. Daarna gaat het plan ter kennisname naar de gemeenteraad.
De contracten met de aanbieders worden verlengd en er komen nieuwe
afspraken tot en met 2022.
Borger-Odoorn blijft samenwerken met de gemeenten Emmen en
Coevorden, de mate moet nog besproken worden.
Martien geeft aan dat het belangrijk is de inwoners te betrekken bij dit
plan. Dat is zeker de bedoeling geeft Lucy aan. Ook wordt voorgesteld de
wijkagent en de praktijkondersteuner van de huisarts erbij te betrekken.
Jeroen geeft aan dat hij een Webinar GGZ vriendelijke gemeente heeft
gevolgd en licht nader toe. Het Webinar wordt nog met Lucy gedeeld.
Martien bedankt Lucy voor de toelichting. Lucy vertelt dat de werkgroep
na de zomervakantie weer bij elkaar komt en dan worden de punten die
genoemd zijn door de adviesraad meegenomen door haar.
Reactie op de zienswijze van de evaluatie sociaal domein
De adviesraad moet meegenomen worden in een vervolgtraject zodat er
wel vanuit bewonersperspectief kan worden meegedacht.
Gehandicaptenparkeerkaart
Reactie op de gehandicaptenparkeerkaart: Martien laat de reactie op het
scherm zien, die Ida gemaild heeft. Over de prijs wordt gediscussieerd en
er wordt geconcludeerd dat het veel geld is wat betaald moet worden voor
de gehandicaptenparkeerkaart. Er wordt besloten om een ongevraagd
advies uit te brengen, Anita Emmelkamp en Jeroen werken deze uit.
Anita/Jeroen
GGZ vriendelijke gemeente
Zie bij punt 9.
Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
Sluiting

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

Juli ‘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

Juni ‘20

