Verslag digitale AB vergadering d.d. 19-11-2020
Aanwezig:

Martien Reidsma, Coba van der Laan, Jan Berends, Jan Datema, Githa Klunder,
Anita Emmelkamp, Job Wolters, Jeroen Bus en Jan Zwiers

Afwezig:
Nr.
1.

aktie door:
Opening/ Vaststellen agenda
Martien heet iedereen welkom en ook Githa Klunder wordt welkom
geheten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen/Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
- Uitvoeringsbesluit inburgering is binnengekomen. Ida stuurt de gegevens
aan iedereen door.
- Jan Berends meldt dat er nog een budget van € 1000,- beschikbaar is
voor cursussen.

3.

Verslag van 15 oktober 2020
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
Punt 22: Martien is uitgenodigd voor de vergadering van 2 december van
de Jongerenraad, om te vertellen wat de adviesraad zoal doet.
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
Kennismaking met Githa Klunder-Jansen
Githa stelt zich voor en vertelt over de doorontwikkeling sociaal domein
via een presentatie. De evaluatie sociaal domein was voornamelijk
toegespitst op de samenwerking tussen de gemeente en de stichting sociale
teams. Dat was nadrukkelijk de opdracht. Dit was niet helder bij de
adviesraad. Deze opdracht is breder. Men is bezig met het opstellen van
een plan van aanpak voor de doorontwikkeling sociaal domein.
Eind dit jaar moet het plan van aanpak opgeleverd worden.
Martien merkt op dat hij de bewoners mist in het plan van aanpak. Hoe
ziet de adviesraad de doorontwikkeling? De adviesraad vindt dat er niet
over maar met de inwoner gesproken moet worden. Op welke wijze? Ook
stappen nemen waar de inwoner beter van wordt. Zien dat er een
veranderend proces gaande is. Er is meer over de mensen gesproken dan
met de mensen.
Githa vraagt of de adviesraad hier ideeën over heeft. Dat is nu juist de
uitdating en moet in het plan van aanpak komen. Job geeft aan dat
contact met de inwoner moeilijk is. Dat is een vraagstuk.
Steekproefsgewijs met dorpsraden in gesprek gaan en ook in gesprek gaan

met de adviesraad sociaal domein wordt opgemerkt. De inwoner moet
centraal staan en naar voren komen in het plan van aanpak voor de
doorontwikkeling.
Githa geeft aan dat dit ook is wat de gemeente zelf graag wil. Inwoners
meenemen in de doorontwikkeling. De adviesraad is bereid om daar tijd in
te steken. Martien legt de vraag ook neer bij de Jongerenraad en de sociale
teams. De doorontwikkeling zal 2 jaren in beslag nemen. Er wordt
aangegeven om de adviesraad zo vroeg mogelijk te betrekken.
Job vertelt dat er vanmiddag overleg geweest is met de wethouders, dat
komt straks ook terug op de agenda. Albert Trip heeft verteld dat de
doorontwikkeling sociaal domein het belangrijkste onderwerp is waar de
gemeente mee aan de slag gaat. Tijdsbestek 2021/2022.
Tijdens dit gesprek kwam aan de orde:
- Evaluatie sociaal domein wordt vanavond afgerond tijdens de
gemeenteraadsvergadering.
- 2021 meer uitgaan van vroeg signalering. Visie op preventie krijgt
politiek veel aandacht.
- Schuldhulpverlening: extra budgetcoach bij Andes onderbrengen, waren
er 2 worden er 3.
Inburgering hoort daar ook bij. Wat doen om snel te integreren.
Het Taalhuis moet weer een plek krijgen in de samenleving.
- Mantelzorg: vorige week dag van de mantelzorgwaardering. De
waardering is aan huis bezorgd door college en medewerkers van de
gemeente.
- Respijtzorg: WMO biedt mogelijkheden om respijtzorg aan te bieden.
Wordt weinig gebruik van gemaakt. Zoeken naar mogelijkheden –
thuiszorgorganisaties.
- Beschermd wonen, Job licht nader toe en geeft aan men is bezig met de
voorbereiding.
- Bij de stichting sociale teams gaan preventiemedewerkers aan de slag.
- Er komt een nieuwe webwinkel in samenwerking met gemeenten
Emmen en Coevorden. Dit gaat spelen in 2021.
6.

Verslag overleg wethouders
Job heeft al een aantal zaken verteld. Het was een prettig gesprek. De
inhoud heeft Job verteld. Zie punt 5.

7.

Respijtzorg in hoeverre wordt dit door BO actief aangeboden/
bekend gemaakt? Dit n.a.v. uitzending Kassa
Gemeenten maken heel vaak respijtzorg niet bekend – dan hoeven we het
ook niet te betalen. Het staat op de agenda van de gemeente BorgerOdoorn en de adviesraad houdt vinger aan de pols, aandacht voor
houden.

8.

Regiotafel Pouwer
Coba is bij deze bijeenkomst van afgelopen vrijdag geweest. Onderwerp
was zingeving en voorbereiding laatste levensfase. Wat is het belang voor
ouderen, kwaliteit van leven en religie.
De laatste levensfase; meestal niet genoeg informatie bij de mensen.
Generatie 80+ heeft zaken niet geregeld, de kinderen regelen dat wel.
Tips en adviezen hoe kun je daarmee omgaan. Coba licht nader toe en
geeft aan dat ook de wettelijke regelgeving aan de orde is geweest.

De huisarts en geestelijk verzorger zijn aan het woord geweest.
Daarna is men in groepjes uit elkaar gegaan: vrijheid en veiligheid
besproken. Het was een zinvolle ochtend. De vraag is wel wat kan de
adviesraad met deze input? Opkomen voor de ouderen in de
maatschappij. Wij zijn ons daar wel van bewust.

9.

Toegankelijkheid websites
Vanmiddag zaken gemaild. Jan Datema licht nader toe over de
toegankelijkheid van de website. Toegankelijkheidsonderzoek – 15 maart
2021.
Borger-Odoorn gaat er volgend jaar mee aan de slag. Wie houdt zich
daarmee bezig in de gemeente Borger-Odoorn? De adviesraad zou
betrokken worden. Ida gaat dit na en geeft de namen door aan Jan
Datema.

10.

Brief gehandicaptenparkeerkaart
Complimenten voor het initiatief met het effect dat het is aangepast.
Excuus dat het via de pers tot de adviesraad is gekomen.

11.

Onderzoek RUG vervoer gehandicapten
Jeroen heeft een mail hierover gekregen. Hij heeft geen antwoord kunnen
geven op de vragen. Wel duidelijk gemaakt waarom Jeroen gestopt is met
publiek vervoer met name de kwaliteit die geboden werd en heeft gekozen
voor een lokale vervoerder.

12.

Rondvraag
Jeroen: wethouder Albert Trip heeft aangegeven graag iets te willen
vertellen over de projecten van de regiodeal tijdens de vergadering van de
adviesraad. De wethouder wordt uitgenodigd.

13.

Sluiting
Martien sluit de vergadering.

Ida

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

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

12.

14-05-‘20

Martien

Laten weten wanneer de
voorbereidingsafspraak voor de
voorzieningenwijzer moet worden
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 Nov ‘20
mailen

24.

15-10-‘20

Jeroen

Toegankelijkheidsverklaring mailen naar
Anita van der Schuur

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

Mei ‘20

Juni ‘20

Sept. ‘20
Aug. ‘20

Nov ‘20

