Verslag digitale AB vergadering d.d. 15-10-2020.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.
2.

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

Opening/Vaststellen agenda
Martien Reidsma opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen/Ingekomen stukken/Uitgaande stukken
- Afmelding van Selma Mekkelholt
- Via Anita Emmelkamp is er een verklaring ontvangen over de
toegankelijkheid van de website van de gemeente. Jeroen Bus mailt
het stuk aan iedereen. De vraag is of de website voldoet aan de
toegankelijkheidsverklaring en aan welk leesniveau het voldoet.
Anita van der Schuur licht nader toe en geeft aan dat de gemeente
hiermee bezig is. Jeroen stuurt de gegevens ook door naar Anita van
der Schuur.
- Anita van der Schuur vraagt of de adviesraad het een goed idee
vindt om de website van de adviesraad te laten bekijken door een
laaggeletterde. Anita van der Schuur vraagt dit na bij Elsemieke
Spreen van Andes.
- Gehandicaptenparkeerkaart: de prijs is aangepast. Van € 200,- naar
€ 95,-. Dit is bekend geworden via RTV Drenthe. De prijs van de
gehandicaptenparkeerkaart is door de adviesraad aan het rollen
gebracht. Vreemd dat er vanuit de gemeente niets is
gecommuniceerd naar de adviesraad hierover. Anita van der Schuur
gaat op zoek naar de brief die verstuurd is.

3.

Verslag vergadering 17 september 2020
N.a.v. contact met cliëntenraad Sociaal Team, Martien neemt contact op.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
Punt 8 begroting gemeente 2021, consequenties sociaal domein wordt
besproken door Anita van der Schuur.
- Eind van de maand wordt de begroting technisch met de
ambtenaren besproken d.m.v. een speeddate. De begroting is het
voorstel voor het college. Sluitende begroting, € 500.000,- moet er

Jeroen

Jeroen

Anita v.d.S.

Anita v.d. S.

bezuinigd worden, deze bezuinigingen zijn nog niet geoormerkt.
- Re-integratie loopt in de pas
- WMO/Jeugd staat meer onder druk
- Het voorstel sociaal domein: jeugd en WMO begeleiding en
schuldhulp ophogen. Er zijn gelden gereserveerd voor de
doorontwikkeling sociaal domein.
- De werkzaamheden rondom Corona nemen toe vooral bij sport.
- Qua uitkeringen en WW nog geen spannende stijgingen.
Martien Reidsma vraagt Anita van der Schuur naar de evaluatie sociaal
domein met betrekking tot het inwonersperspectief. Anita vertelt dat er een
plan van aanpak is gemaakt voor de doorontwikkeling sociaal domein. Per
onderdeel wordt bekeken hoe participatie kan plaatsvinden.
Op 12 november is er een nieuwe presentatie van de evaluatie sociaal
domein tijdens een besloten gemeenteraadsbijeenkomst.
6.

Jaarplan 2020 / 2021
Jeroen stuurt het jaarplan opnieuw naar de adviesraad.

7.

Terugkoppeling Webinar Platform Pouwer
Coba koppelt het Webinar terug. Ze heeft ook alle relevante stukken naar
de adviesraad gestuurd. Enkele punten die naar voren kwamen:
- Landelijke nota gezondheidsbeleid
- Stem van ouderen
- Vanuit verschillende invalshoeken bezien
- Beeldvorming van de ouderen kwam aan bod
- Kracht van de ouderen
- Er moet meer verdieping komen en waar kun je ouderen steunen.
- Het waren positieve verhalen.
Welke rol kan de gemeente hierin spelen? De welzijnswerker en de huisarts
die signaleert. Preventie is belangrijk. Ouderen zijn steeds meer vitaal en
digitaal onderlegd.

8.

Begroting gemeente 2021, consequenties sociaal domein?
Dit punt is besproken bij punt 5

9.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

10.

Sluiting
Martien sluit de vergadering.

Jeroen

Nr

Actielijst adviesraad sociaal domein
Datum
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
Okt. ‘20
situatie bij mantelzorgers met name bij
uitkering en AOW . Martien neemt contact
op met Jan Zwiers om dit te bespreken

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

23.

15-10-‘20

Jeroen

Toegankelijkheidsverklaring naar iedereen Okt. ‘20
mailen

24.

15-10-‘20

Jeroen

Toegankelijkheidsverklaring mailen naar
Anita van der Schuur

Okt. ‘20

25.

15-10-‘20

Anita van der Schuur Contact opnemen met Elsemieke Spreen
om een laaggeletterde naar de website
van de adviesraad te laten kijken

Nov. ‘20

26.

15-10-‘20

Anita van der Schuur Brief gehandicaptenparkeerkaart tarief

Okt. ‘20

27.

15-10-‘20

Jeroen

Okt. ‘20

Jaarplan 2020/2021 opnieuw sturen

Juni ‘20

Sept. ‘20
Aug. ‘20

