Verslag digitale AB vergadering d.d. 28-01-2021
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

2.

3.

Jeroen, Bus, Jan Berends, Job Wolters, Coba van der Laan, Anita Emmelkamp,
Jan Zwiers, Jan Datema en Wietze van der Harst
Martien Reidsma
aktie door:

Opening/vaststellen agenda
Jeroen Bus is voorzitter omdat Martien Reidsma afwezig is en opent de
vergadering. Jeroen heet iedereen welkom en ook welkom voor Wietze
van der Harst.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen/ Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
- mail uitvoeringskader inburgering op de actielijst zetten. Job Wolters
geeft aan dat dit met de nieuwe wet inburgering te maken heeft en komt
er later in de vergadering op terug.
Verslag 19 november 2020
- aandachtspuntenlijst maken
- Jaarplan maken, in het DB mee beginnen.
- Wethouder Trip uitnodigen om regiodeal te bespreken, op actielijst.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
- Stand van zaken regiodeal
- Planning gemeente over 2021
- Ontwikkelingen
Job heeft een toelichting over de planning voor 2021 gegeven.
De volgende onderwerpen komen aan de orde.
Doorontwikkeling Sociaal Domein. Men is druk bezig met het werven
van een programmamanager. Visie op preventie en herijking van het
regenboogmodel zijn punten die aan de orde komen. De adviesraad wordt
hierbij betrokken.
Jeugdzorg – woonplaatsbeginsel komt in het 3e kwartaal aan de orde en
wordt advies gevraagd.
Verordening WMO/Jeugd volgt binnenkort.

Ida

Ida

Inkoop WMO voorzieningen: 2e kwartaal, er wordt een toelichting
gegeven.
De nieuwe webwinkel, deze loopt vertraging op. Dit komt het 2e of 3e
kwartaal aan de orde. De minima kunnen gebruik blijven maken van de
huidige webwinkel. Er wordt een presentatie gegeven van de nieuwe
webwinkel in het 2e of 3e kwartaal.
Verder wordt het bijstandsbeleid vernieuwd, komt er een nieuwe
verordening webwinkel en een nieuwe verordening leerlingenvervoer.
Job geeft aan dat er nog een schema aangeleverd wordt met de
onderwerpen.

Job

Actuele ontwikkelingen
- kindertoeslagaffaire
Er is een meldpunt binnen de gemeente Borger-Odoorn. Er zijn 13
huishoudens in de gemeente die met de kindertoeslagaffaire te maken
hebben. Zodra er meer bekend is wordt de adviesraad nader geïnformeerd.
- nieuwe regeling in het kader van Corona
De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
Job licht nader toe.
Dorpsbudgetten door Wietze van der Harst
Wietze stelt zich voor en geeft aan dat hij het aanspreekpunt is voor de
dorpsbelangenverenigingen in het veenkoloniaal gebied een ook begeleidt
hij de Jongerenraad. Hij wil graag meewerken aan de verbinding tussen de
adviesraad en de dorpsbelangenverenigingen.
Wietze legt in het kort de totstandkoming van de dorpsbudgetten uit.
Deze gelden zijn beschikbaar gesteld om de leefbaarheid in de dorpen te
vergroten. De kaders zijn ruim. De gelden zijn weggezet voor € 100.000,2020 was een pilotjaar, deze is door Corona niet helemaal van de grond
gekomen. Er is in 2020 een bedrag van € 20.000,- weggezet. Het over
gebleven geld blijft staan en wordt meegenomen naar 2021. Er is voor
2021 opnieuw € 100.000,- verstrekt voor de 18 belangenverenigingen in
Borger-Odoorn.
De gemeenteraad stelt het geld beschikbaar en bepaalt hoeveel.
Alle belangenverenigingen staan in de gemeentegids.
Wietze stuurt de verordening en de beleidsregels toe via Ida.
De adviesraad bedankt Wietze voor de informatie.
6.

Planning onderwerpen 2021
Er komt een eigen planning ter aanvulling op de planning van de
gemeente.
Op 25 maart 2021 vindt er een thema-avond plaats over de participatiewet.
Tijdens de vergadering staat dit onderwerp centraal en worden alleen het
verslag en de actielijst geagendeerd. Dit wordt nader uitgewerkt tijdens de
volgende DB vergadering.

7.

Begroting adviesraad 2021
In 2020 is de adviesraad ruim binnen het budget gebleven. Er is minder
aan professionalisering uitgegeven. De begroting voor 2021 wordt in het
DB verder besproken en nader uitgewerkt.

Wietze

8.

9.

Nr

Rondvraag
Jan Zwiers geeft aan dat een uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag
over de kostendeler norm interessant was en geeft het advies om de
uitzending terug te kijken.
Anita vraagt de stand van zaken met betrekking tot de prijs van de
gehandicaptenparkeerkaart die vermeld staat in de webwinkel voor
minima. Er wordt nog de hoge prijs vermeld. Wanneer wordt deze
verlaagd? Ida vraagt na bij Aafke Meijering.

Ida

Sluiting
Jeroen Bus sluit de vergadering.

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

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

Feb ‘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

Feb ‘21

04.

28-01-‘21

Ida

Feb ‘21

Navragen tarief GPK op webwinkel

Feb. ‘21

