Verslag digitale AB vergadering d.d. 27-05-2021.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

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

Opening/vaststellen agenda
Jeroen Bus opent de vergadering en heet iedereen welkom. Martien en
Jan Berends zijn afwezig en Lucy Briggeman schuift aan. Job Wolters
en Anita van der Schuur schuiven niet aan.

2.

Mededelingen/Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
- Reactie op het advies ouderenadviseur
- Reactie op het advies WMO verordening
- Meedoen Webwinkel met link
- Link “Meedoen in de buurt”

3.

Verslag vergadering 22 april 2021
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
- WMO enquête
Lucy Briggeman is aangeschoven en vertelt over de WMO enquête.
De cliëntervaringsonderzoeken zijn op 29 april verstuurd. Vrijdag 4
juni 2021 is de uiterste inleverdatum. Op 2 juli 2021 komen de
resultaten van het door de gemeente ingeschakelde bureau. Lucy licht
nader toe en geeft aan dat het hier gaat om het
cliëntervaringsonderzoek van 2020. Het plan is om deze onderzoeken
doorlopend ter verrichten en daar dan 1 rapportage van te maken aan
het einde van het jaar.
Doorontwikkeling Sociaal Domein
De project start up (PSU) is gepland, voor de vakantie en ook de
programmateam vergaderingen zijn gepland.
Lucy vertelt verder dat zij met ingang van 1 juli 2021 een andere
functie krijgt. Zij gaat zich bezighouden met de participatiewet,
inburgering, arbeidsmarktregio en WSW. Ook bezwaar en beroep met
betrekking tot de participatiewet gaat Lucy behandelen. Job stoot een
aantal taken af in verband met zijn coördinatorrol.

Lucy vraagt of het een idee is om over het thema inburgering meer te
vertellen in een afzonderlijke bijeenkomst.
Er zijn veel veranderingen binnen de afdeling Sociaal Domein. Anita
van der Schuur blijft het aanspreekpunt voor de adviesraad.
Jeroen vraagt of er een overzicht kan komen van de afdeling sociaal
domein wie er werkzaam zijn en wat ze doen.
De gemeente Borger-Odoorn heeft een positieve jaarrekening van 1,3
miljoen.

Anita/Ida

6.

Project beschermd wonen, toelichting door Lucy Briggeman
Lucy geeft aan dat zij vorig najaar bij de adviesraad is geweest om een
toelichting te geven over beschermd wonen. De gemeente Emmen
heeft namens de gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn een
projectleider aangesteld. De projectleider heeft een team samengesteld
waarin een beleidsmedewerker, iemand van inkoop, juristen en
financiële medewerkers deelnemen. Er moeten zaken worden
onderzocht zoals hoeveel mensen wonen er beschermd wonen in
Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, de informatie wordt gedeeld.
Lucy geeft een toelichting door middel van een PowerPointpresentatie.
Lucy gaat naar aanleiding van een aantal vragen meer informatie over
Lucy
de WLZ verstrekken.
Na de presentatie geeft Lucy aan in oktober opnieuw bij de adviesraad
te willen langskomen over beschermd wonen. Dit agenderen voor
Ida
oktober.
Er is een filmpje gestuurd over het project “Welkom in de buurt”.
Lucy vertelt over het project My Home in de gemeente BorgerOdoorn. Dit project is gestart vanuit de hervormde kerk in Borger.
Het is een soort maatjesproject voor mensen met GGZ problematiek.
Klanten worden aangedragen vanuit de Stichting Sociale Teams.

7.

Ouderenadviseur
Er is een reactie gestuurd naar het college door de adviesraad.
Afwachten op de reactie van het college.

8.

Webwinkel
Dit punt is reeds aan de orde geweest bij ingekomen stukken.
Er is vanuit de adviesraad de hoop uitgesproken om rekening te
houden met mensen die niet digitaal vaardig zijn. Ook met betrekking
tot inloggen met DIGID.
Ida vertelt dat Aafke Meijering wil komen vertellen over de nieuwe
webwinkel. Datum en tijdstip volgen.

9.

Voorbereiden themabijeenkomst
Onderwerp : bij voorbeeld de omgevingswet
Jan Zwiers geeft aan dat de omgevingswet een half jaar tot een jaar is
uitgesteld.
Er wordt afgesproken om van de wet inburgering een
themabijeenkomst te maken en beschermd wonen hieraan te koppelen.
In oktober plannen.

10.

Rondvraag
Coba vraagt wanneer er weer fysiek kan worden vergaderd?

Er wordt afgesproken om dit na de vakantie in september of oktober
weer op te pakken.
Jan Datema vraagt naar de digitale toegankelijkheid van de website van
de gemeente Borger-Odoorn. Volgende keer agenderen voor de
gemeente stand van zaken.
Jeroen geeft aan dat hij de volgende keer niet aanwezig is bij de
vergadering vanwege vakantie. Jan Datema en Jan Zwiers misschien
ook niet.
11.

Nr

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.
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

Juni ’21

Adviesaanvraag ouderenadviseur verder
uitwerken
Handreiking opvragen bij de Koepel

Mrt. ‘21

Mei ‘21
Mrt.’21

09.

22-04-‘21

Ida

Bijeenkomst over Wonen beleggen

Juni ’21

10.

27-05-‘21

Anita/Ida

Overzicht afdeling Sociaal Domein

Juni ’21

11.

27-05-‘21

Lucy

Informatie over de WLZ verstrekken

Juni ’21

12.

27-05-‘21

Ida

Agenderen themabijeenkomst
inburgering/beschermd wonen

Sept ’21

13.

27-05-‘21

Digitale toegankelijkheid website BO

Juni ’21

