Verslag digitale AB vergadering d.d. 22-04-2021
Aanwezig:

Martien Reidsma, Jeroen, Bus, Jan Berends, Nynke Houwing, Albert Trip, Jan
Datema, Jan Zwiers, Coba van der Laan, Anita Emmelkamp en Anita van der
Schuur

Afwezig:
Nr.
1.
2.

aktie door:
Opening / vaststellen agenda
Martien Reidsma opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Regiodeal door wethouders Nynke Houwing en Albert Trip
Albert Trip vertelt over de regiodeal. Nynke Houwing is overall
vertegenwoordiger van de regiodeal Zuid Oost Drenthe. Het is een
samenwerking tussen de gemeenten Aa en Hunze, Hoogeveen,
Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg, provincie Drenthe
en de rijksoverheid.
Er zijn 3 pijlers:
Welzijn (Albert Trip)
Werken (Nynke Houwing)
Wonen (Freek Buijtelaar)
De regiodeal loopt 4 jaren en we zijn nu anderhalf jaar op weg.
Door Corona is er niet helemaal de voortgang die we zouden willen.
Projecten Pijler Welzijn:
Expeditie De Monden gericht op het normale leven van de
jongeren.
Het is een vervolg op gebiedsvisie De Monden. Samenwerking tussen
woning corporaties, onderwijs, Andes, Sociale Teams en de gemeente
Borger-Odoorn.
Project Vroegsignalering samen met de gemeente Aa en Hunze.
Albert noemt een voorbeeld van een gezin dat de rekening van de
woningcorporatie of energiemaatschappij niet betaalt. Signaal wordt
dan gegeven voor een kans om in te grijpen voordat het echt uit de
hand loopt. Het is een eis vanuit de rijksoverheid dat wij dat goed
regelen en het is AVG proof. Het is om te voorkomen dat schulden
oplopen en voorkomen dat iemand in de schuldsanering terecht komt.
Kansen voor kinderen, dit project wordt door de provincie
getrokken. Bij de scholen is uitvraag gedaan om ouders te betrekken
bij school. School staat centraal. Uitwisseling van ervaringen om
gemakkelijker met ouders in contact te komen. Minimaal 4 scholen
moeten deelnemen. Het is opnieuw dicht bij de leefwereld van

kinderen. De samenwerking tussen gemeente en onderwijs is
geïntensiveerd.
HBO V opleiding, in Emmen. Jongeren verdwijnen uit de regio om
aan andere Hogescholen onderwijs te volgen. Bij voorbeeld
Windesheim in Zwolle en de Hanzehogeschool in Groningen. Er is
meer kans om in onze regio te blijven. Er is ook oog voor MBO
verpleegkunde, daar is meer behoefte aan.
Nynke Houwing is aangeschoven voor de pijler Wonen.
Pijler Wonen: verduurzaming. Prestatieafspraken Lefier en
Woonservice. Proeftuin 2e Exloërmond: levensloop bestendigheid
project, voorbereidende fase.
Er wordt gevraagd of bij het uitgeven van kavels dorpsraden hierbij
betrokken worden of wordt het overgelaten aan de vrije markt?
De dorpen worden betrokken met de vraag waar ligt de behoefte. De
gemeente Borger-Odoorn gaat nadrukkelijk de discussie aan met de
dorpen. Visie: hoe je het wilt hebben. Omgevingswet en
omgevingsvisie – woonvisie schrijven. Een belangrijk onderdeel van
de woonvisie is visie wonen en zorg. Er is discussie over toewijzing
voor mensen met een GGZ indicatie en de statushouders. Opgave
goed met elkaar in verbinding brengen.
Er wordt gevraagd of er ook leegloop ontstaat in de dorpen door de
komst van de windmolens? De kavels worden als warme broodjes
verkocht, ook oude kavels. Waardedaling zien we ook niet.
Levensloopbestendige woningen? Toevoegen vooral
levensloopbestendige woningen en starterswoningen.
Mantelzorgwoningen: woonunit op je erf, echt een woning erbij op
het erf vraagt meer, een andere benadering. Vraagstukken aan het
verzamelen.
Nynke stelt voor om eens een aparte bijeenkomst te beleggen alleen
over wonen. De adviesraad wil graag brainstormen over de ideeën die
er liggen en wil graag een gesprek over de woonvisie. De adviesraad
wil hier graag in meegenomen worden.
Pijler werken: gericht op maakindustrie Emmen, Hardenberg en
Hoogeveen. Daar is de meeste werkgelegenheid. Samenwerking met
Stenden en Universiteit Groningen. Borger-Odoorn heeft een grote
tak van sport liggen in de sport recreatie en toerisme. Project
digitalisering recreatieve sector.
Astron Exloo meer mee doen. Onderbrengen onder de regiodeal.
Jeugd en techniek. Nynke vertelt over de “Oerknal” , het is de
bedoeling om hier schoolklassen uit de regio te ontvangen voor lessen
over techniek.
Blue zone innovation gezondheidseconomie. Samenwerking met
Coevorden. Andere gemeenten kijken mee, leren.
Martien bedankt Nynke en Albert voor de toelichting.

3.

Mededelingen/Ingekomen stukken/Uitgaande stukken
c) Jan Datema heeft deelgenomen. Het was een interessant
symposium. Het symposium wordt nog per email toegestuurd met de
link en dan wordt deze met de adviesraad gedeeld. Dementie kwam
aan bod. Met ouderen spreken en niet over. Spreken over senioren en
niet over ouderen. Leuke ideeën in deelsessies, ook een kleine
ledenwerving. Een overzicht en samenvatting volgt.
d) Martien licht nader toe en geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad
met Cor Hoogendijk, namens de OSO contactpersoon. Het advies van
de adviesraad is doorgestuurd naar hem.

4.

Verslag vergadering 25 februari
Het verslag wordt vastgesteld.

5.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

6.

Gemeente stand van zaken
- reacties op de adviezen: WMO/Jeugd en ouderenadviseur, deze
komen eraan.
De webwinkel: er komt een nieuwe versie online. In Emmen en
Coevorden is de nieuwe versie al online. Advies: spieken bij Emmen
en Coevorden.
Er wordt aangegeven om aandacht te hebben voor mensen die digitaal
minder vaardig zijn. Er wordt voorgesteld dat Aafke Meijering een
presentatie komt geven over de nieuwe webwinkel.
Taalhuis klik en tik gaat heel goed. Faciliteiten vanuit Andes en
Stichting.
Invoering van de TONK: het loopt geen storm en ook landelijk wordt
er weinig gebruik van gemaakt.

7.

Terugblik bijeenkomst participatiewet d.d. 25 maart 2021
Hoe ervaren en voor herhaling vatbaar?
- best voor herhaling vatbaar
- 1 thema
- wonen mantelzorg
- onderwerpen genoeg, prettig om langer bij stil te staan.
- niet iedere maand maar een paar keer per jaar.
- het liefst een fysieke bijeenkomst
- het was een mooie avond, positief

8.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
Sluiting
Martien sluit de vergadering.

9.

Nr

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

Mei ‘21

06.

25-02-‘21

Martien/Jeroen

07.

25-02-‘21

Jan Berends

08.

22-04-‘21

Ida/Anita

Aafke Meijering uitnodigen voor
presentatie over de webwinkel

Ida

Bijeenkomst over Wonen beleggen

09.

22-04-‘21

Adviesaanvraag ouderenadviseur verder
uitwerken
Handreiking opvragen bij de Koepel

Mrt. ‘21

Mei ‘21
Mrt.’21

