Verslag digitale AB vergadering d.d. 25-02-2021
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

2.

Martien Reidsma, Jeroen Bus, Jan Berends, Jan Datema, Jan Zwiers, Coba van der
Laan, Anita Emmelkamp Job Wolters, Lucy Briggeman en Tamara Kuipers
aktie door:

Opening/ vaststellen agenda
Welkom door Martien Reidsma en in het bijzonder Tamara Kuipers,
voorzitter van de Jongerenraad Borger-Odoorn. Martien opent de
vergadering.
Mededelingen/ ingekomen stukken/ uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- adviesaanvraag WMO/Jeugd
- adviesaanvraag ouderenadviseur, de gemeenteraad heeft een motie
aangenomen om een ouderenadviseur aan te stellen. Het college wil
graag een advies van de adviesraad sociaal domein. Job geeft aan dat er
ook beleidsmatige kanten van toepassing zijn vandaar ook advies
gevraagd aan de adviesraad zodat dit kan worden meegenomen in de
discussie.
Mededelingen:
Jan Datema deelt mee dat de adviesraad toegankelijkheid Drenthe per 11
februari 2021 is aangesteld.

3.

Verslag vergadering 28 januari 2021
N.a.v. de kindertoeslagaffaire: er zijn 4 huishoudens bekend waarvan 2
huishoudens het zelf oplossen. Er is een lijst ontvangen van de
belastingdienst zodat de gemeente hulp kan bieden. Het gaat om 15
huishoudens.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
Job Wolters vertelt over de TONK regeling. Bijzondere bijstand wordt
verstrekt aan een bepaalde groep die eerst buiten de boot viel. De
gemeente Emmen voert de TONK regeling uit. In samenspraak met de
gemeenten Emmen en Coevorden worden er beleidsregels opgesteld.
Op 9 maart 2021 gaat het voorstel naar het college. De adviesraad wordt

geïnformeerd over het beleidsplan. Het nieuwe loket moet zo snel
mogelijk worden geopend.
6.

Adviesaanvraag verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp
Martien geeft aan dat het een aanpassing betreft van een voorgaand stuk.
Ook heeft hij het Drents kwaliteitskader gelezen.
Martien vraagt of er vragen zijn rondom de nota.
Tamara Kuipers: veel informatie, niet volgen waar het precies over gaat
en vraagt of er een toelichting kan worden gegeven.
Het is een technisch stuk, lastig om te adviseren geeft Martien aan en
gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. Wat zijn de
gevolgen?
Lucy geeft aan dat het een gemeentelijke wet betreft en gaat over alle
besluiten die genomen worden door de Stichting Sociale Teams. In 2019
is de verordening aangepast. Tarieven hoeven niet in de verordening
worden opgenomen.
- verordening is aangepast
- invoeren van het abonnementstarief is opgenomen; ongeacht het
inkomen is er een eigen bijdrage van € 19,- van toepassing.
- het college heeft besloten om het tarief van € 5,- af te schaffen. Het
minimabeleid sluit aan wat ook gehanteerd wordt bij de webwinkel.
- positief gevolg: mensen met een laag inkomen betalen geen eigen
bijdrage meer. Relatief weinig mensen betalen een eigen bijdrage.
Het sociaal team heeft ook gevraagd om een aanpassing: in de nadere
regels wordt opgenomen dat er beoordeeld moet worden of iemand in
staat is om een PGB te beheren.
- regels ten aanzien van toezicht en handhaving
- het taalgebruik is enigszins aangepast
- geen algemene voorziening maar maatwerk voorziening huishoudelijke
hulp. Sociaal Team bepaalt het maatwerk op basis van een schoon een
leefbaar huis.
- regeling marktconforme tarieven
- er zijn meerdere aanbieders, 5 stuks.
Toezichthouder WMO
Toezichthouder: op basis van de WMO moet deze aangesteld worden
om de kwaliteit van zorg te controleren. Lucy licht nader toe en geeft
aan dat deze is aangesteld voor de WMO met ingang van 2015. Ook de
GGD kan ingeschakeld worden voor een diepgaand onderzoek.
Jan Berends geeft aan dat het een gedragen stuk is maar vraagt zich af of
er op basis daarvan veel klachten zijn geweest?
Cliëntervaringsonderzoeken
Lucy vertelt over de cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd. Uit
deze onderzoeken komt een rapportage, rond de 7,5 en 8. Jeroen Bus
vraagt of deze rapportage gedeeld kan worden met de adviesraad.
Bezwaarschriften: afgelopen jaar relatief weinig bezwaarschriften.

Lucy

Verder vertelt Lucy over de onafhankelijke cliëntondersteuning voor de
inwoner gratis. Hier is een stijging te zien de afgelopen jaren.
Ook is er een vertrouwenspersoon. Zij helpen en ondersteunen de
inwoner in het doolhof naar zorg. Ook jongeren kunnen begeleid
worden hierin.
Beschermd wonen geen eigen inbreng door de gemeente BorgerOdoorn. Lijn van de gemeente Emmen. Met ingang van 2022 wijzigt
dat. Lucy licht nader toe en geeft aan dat zij hierop terugkomt bij de
adviesraad.
Martien geeft aan dat de gemeente Borger-Odoorn een schrijven
tegemoet kan zien dat de adviesraad alle vertrouwen in het college heeft
met betrekking tot deze verordening.
Adviesaanvraag ouderenadviseur:
De adviesraad heeft het raadsvoorstel gezien. De auteur van het stuk,
Iris Kiers wil vragen beantwoorden.
Jeroen heeft al een aantal vragen op papier gezet. Voorstel van Martien
dat hij en Jeroen het verder uitwerken en men komt erop terug.
7.

Thema avond 25 maart 2021 Participatiewet
Voor deze avond worden ook de Jongerenraad en de Dialoograad
uitgenodigd. Deze avond staat in het teken van de Participatiewet en er
staan daarom geen andere punten op de agenda. Job geeft een inleiding
over de participatiewet. Marleen Kenkhuis van het sociaal team vertelt
over de praktijk. Jan Berends gaat een handreiking bij de Koepel
opvragen.

8.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

9.

Sluiting
Martien sluit de vergadering.

Martien/
Jeroen

Jan Berends
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Actielijst adviesraad sociaal domein
Datum
Wie
Wat

Wanneer gerealiseerd

13.

14-05-‘20

Martien

Voorzet rondmailen omtrent financiële
situatie bij mantelzorgers met name bij
uitkering en AOW . Martien neemt contact
op met Jan Zwiers om dit te bespreken.
Tijdens de digitale bijeenkomst van 25
maart legt Job een en ander nader uit.

23.

15-10-‘20

Jeroen

Toegankelijkheidsverklaring naar iedereen Feb ‘21
mailen

24.

15-10-‘20

Jeroen

Toegankelijkheidsverklaring mailen naar
Anita van der Schuur

Feb ‘21

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

Feb ’21

01.

28-01-‘21

Allen

Mail uitvoeringskader inburgering

Mrt. ‘21

02.

28-01-‘21

Ida

Wethouder Trip uitnodigen om de
regiodeal te bespreken

Feb ‘21

03.

28-01-‘21

Wietze van der Harst Beleidsregels en verordening
dorpsbudgetten sturen

Mrt. ’21

04.

28-01-‘21

Ida

Navragen tarief GPK op webwinkel

Feb ‘21

05.

25-02-‘21

Lucy

Rapportage cliëntervaringsonderzoeken

Mrt. ‘21

06.

25-02-‘21

Martien/Jeroen

07.

25-02-‘21

Jan Berends

Adviesaanvraag ouderenadviseur verder
uitwerken
Handreiking opvragen bij de Koepel

Mrt. ‘21

Mrt. ‘21
Mrt.’21

