Verslag AB vergadering d.d. 26-08-2021 te Exloo.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

8.

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

Opening/vaststellen agenda
Welkom door Martien op deze eerste fysieke vergadering sinds een
lange tijd.
Er volgt eerst een toelichting over de toegankelijkheid van de website
van de gemeente Borger-Odoorn door Peter Beukers (agendapunt 8)
De agenda wordt vastgesteld.
Toegankelijkheid website gemeente Borger-Odoorn
Peter Beukers stelt zich voor en geeft aan dat hij communicatieadviseur
is en zich vanuit die functie bezig houdt met de website.
Men is bezig met een nieuwe website van de gemeente Borger-Odoorn
en ook met de digitale toegankelijkheid.
De huidige gemeentewebsite is verouderd, dat is ook de reden voor de
nieuwe website. Websites van gemeenten moeten aan bepaalde
voorwaarden voldoen en moeten ook toegankelijk zijn voor mensen
met een beperking. Er zijn een aantal websites waar de gemeente
Borger-Odoorn verantwoordelijk voor is:
De gemeentelijke website, website van de sociale teams, gemeenteraad
website, de website voor minima en actief Borger-Odoorn.
Geke Mennink is bezig met inventariseren wat er aan moet gebeuren.
De toegankelijkheidseisen zijn te vinden op www.digitoegankelijk.nl
De nieuwe gemeente website wordt in groter verband ontworpen.
Dimpact is hiervoor ingeschakeld en ook Emmen en Coevorden
werken hiermee samen. De nieuwe website moet een degelijke website
worden en moet goed scoren op toegankelijkheid. De website wordt
gericht op het merendeel van de bezoekers. Bezoekers zoeken
voornamelijk naar openingstijden, afvalkalender, vergunning etc.
Om in het voortraject de adviesraad te betrekken zijn de mogelijkheden
beperkt. Voor 1 december 2021 moet de nieuwe website gereed zijn.
Er wordt gevraagd of er een programma van eisen is gemaakt en Peter
of de adviesraad deze kan inzien. Peter zorgt dat de adviesraad
deze ontvangt, maar merkt op dat de gemeente Borger-Odoorn als
kleine gemeente weinig invloed heeft gehad op het programma van
eisen.
www.lv.nl, dit is een voorbeeld die een goede indruk geeft van de
nieuwe website van de gemeente Borger-Odoorn.

Er wordt opgemerkt dat de toegankelijkheid van de teksten goed moet
zijn. Duidelijk en begrijpelijk.
Peter geeft aan dat hij tegen het eind van het jaar benieuwd is naar de
bevindingen van de adviesraad over de nieuwe website.
Er wordt gevraagd of het aanpassen van de teksten gecentraliseerd of
gedecentraliseerd plaatsvindt. Communicatie pakt dit op geeft Peter
aan.
Is er inzicht wanneer de nieuwe website operationeel is? Planning is 1
december 2021.
De informatie over de nieuwe website wordt gedeeld met de adviesraad
door Peter als dit aan de orde is. Het taalgebruik is B1. Laaggeletterden
moeten ook meekomen in de digitale wereld en aan kunnen haken.
Martien bedankt Peter voor de toelichting en zijn tijd.
2.

Mededelingen/Ingekomen stukken/Uitgaande stukken
Martien geeft aan dat er een aantal e-mails zijn verzonden door Ida
tijdens de vakantieperiode. Kijk of er nog interessante bij zijn.
Er wordt afgesproken dat Ida de e-mails opnieuw stuurt.
Martien heeft een uitnodiging gehad van de dialoograad en de
cliëntenraad voor een overleg tussen de voorzitters. Martien geeft aan
dat onze raad een specifieke rol heeft en geen cliëntenraad is.
- E-mail van D66: er wordt afgesproken dat Ida een e-mail stuurt naar
D66 dat de adviesraad geen punten heeft voor het
verkiezingsprogramma van D66 en dat de adviesraad adviseert aan het
college ongeacht de samenstelling van het college.

3.

Verslag vergadering 24 juni 2021
- ouderenadviseur: gesprekken gaan plaatsvinden. Ook OSO is
betrokken. Het loopt geeft Job Wolters aan.
Cliëntervaringsonderzoeken: Meegedaan aan het traject participatie. De
nota loopt vertraging op i.v.m. ziekte.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
Job overhandigt de leden van de adviesraad een nieuwsbrief. Job licht
nader toe en geeft aan dat deze nieuwsbrief is gemaakt als extra service
aan de gemeenteraad. In juni zou er een bijpraatsessie zijn maar is niet
doorgegaan omdat er een extra raadsvergadering is gepland. Daarom
deze nieuwsbrief sociaal domein en deze is ook interessant voor de
adviesraad. In de nieuwsbrief komen o.a. de volgende zaken aan de
orde: preventie, relatie onderwijs en zorg, doorlopende leerlijn en
monitoring. Digitaal wordt deze nog nagezonden door Ida.
- TONK regeling: deze is zonder de gebruikelijke procedure in werking
gezet. Er wordt weinig gebruik van gemaakt. Het is gemakkelijker
gemaakt om aan te vragen en de regeling is uitgebreid. De regeling
wordt ter informatie toegestuurd.
- Doorontwikkeling sociaal domein: Programma manager aangesteld,
Marcel Jongmans. De volgende onderwerpen komen aan de orde in de
doorontwikkeling: visie op preventie en algemeen beleid.

Ida
Ida

Ida

Job

6.
7.

Inwonersperspectief: de adviesraad wil hier graag over meedenken en
wil graag dat de inwoners worden betrokken.
Job geeft aan dat dit ook gebeurt door continumetingen.
- Eind dit jaar komt er een stuk in het college over cultuur met name de
relatie tussen cultuur en zorg. Er wordt contact gezocht met de
adviesraad hierover.
Bijpraten
Gezien de tijd wordt dit agendapunt niet behandeld.
Planning rest van het jaar
Gezien de tijd wordt dit agendapunt niet behandeld.

9.

Thema avond Wonen/ Mantelzorg/ Zorglandschap. Uitnodigen
vertegenwoordigers Dorpsraden
Martien licht nader toe en geeft aan dat Nynke Houwing was
uitgenodigd voor de vergadering van 30 september voor een themaavond over wonen. Er is op 30 september ook een
gemeenteraadsvergadering dus Nynke is verhinderd. In het DB is toen
gebrainstormd over een thema avond
wonen/mantelzorg/zorglandschap.
De bedoeling is om dit half oktober te organiseren: eerste gedeelte een
inleidend programma en het tweede gedeelte aan de hand van
prikkelende stellingen met elkaar discussiëren. Martien vraagt of het DB
mandaat krijgt om dit te organiseren. Iedereen is akkoord.

10.

Thema wet inburgering
- Voortgekomen uit nieuwsgierigheid van de adviesraad. Job geeft aan
dat de nieuwe wet inburgering ingaat per 1 januari 2022. Dat gaat lopen.

11.

Rondvraag
Jan Datema is op 30 september met vakantie.
De AB vergadering van 30 september 2021 vindt plaats in het
Dorpshuis in Exloo, Ida reserveert het dorpshuis.
De DB vergadering van 14 september vindt plaats op het gemeentehuis.
Ida reserveert een zaal.
Sluiting
Martien Reidsma sluit de vergadering.

12.

Nr

Datum

Actielijst adviesraad sociaal domein
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, wordt
besproken in het DB

Sept ’21

13.

27-05-‘21

Ida

Digitale toegankelijkheid website BO,
Peter Beukers uitnodigen voor de
vergadering in augustus

Juni ’21

14.

26-08-‘21

Peter

Programma van eisen website BO

Sept ‘21

15.

26-08-‘21

Ida

E-mails rondsturen

Aug. ‘21

16.

26-08-‘21

Ida

E-mail sturen naar D66

Sept ‘21

17.

26-08-‘21

18.

26-08-‘21

Ida

Digitale nieuwsbrief sturen

Aug ‘21

19.

26-08-‘21

Job/Ida

TONK regeling toesturen ter info

Sept ‘21

Cliëntervaringsonderzoeken rapport
ontvangen?

