
 
 
Verslag digitale AB vergadering d.d.  25-11-2021  
 
Aanwezig:  Martien Reidsma, Jeroen Bus, Jan Berends, Jan Datema, Jan Zwiers,  
Anita Emmelkamp, Lucy Briggeman, Coba van der Laan en Ida Hofstede  
Afwezig:   
 

Nr.  aktie door: 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening/ vaststellen agenda 
Welkom door Martien, helaas niet fysiek maar de techniek helpt.  
De agenda wordt vastgesteld.  
 
Mededelingen/Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken  
- E-mail ontvangen van de cliëntenraad Emmen over de visie 
beschermd wonen. Ida heeft het gevraagde advies van de adviesraad 
naar de cliëntenraad gestuurd. Jan Berends merkt op dat het goed is om 
van te voren af te stemmen in BOCE verband om met een eensluidend 
advies te komen.  
- Visie op Participatie ontvangen, met dank voor de input van de 
gemeente.  
- Bibliotheekbeleid ontvangen van Vera van Kesteren, met het verzoek 
om de eventuele opmerkingen voor 4 januari 2022 kenbaar te maken.  
- Mantelzorgbijeenkomst verslag en uitnodiging voor bijeenkomst op 
10 maart 2022. 
- Alliantie Drentse zorg bezoek DB vergadering 
Vandaag heeft Martien deel genomen aan de kerngroep 
laaggeletterdheid. Martien licht nader toe en geeft aan dat men bezig is 
met de visie voor 2022. Martien heeft een aandachtspunt meegegeven: 
begrijpend lezen op de werkvloer – NT1. Er is met name veel aandacht 
voor NT2 niveau, dit betreft voornamelijk statushouders. Martien heeft 
er voor gepleit om werkgevers te benaderen voor taal op de werkvloer.  
Ook is men bezig met een certificeringstraject.  
- Er is een advies uitgebracht voor de continumeting gemeente in 
combinatie met de sociale teams. Martien licht nader toe en geeft aan 
dat de adviesraad kanttekeningen bij de vragenlijsten heeft geplaatst. 
  
Verslag vergadering 30 september 2021 en 28 oktober 2021 
- verslag van 30 september 
N.a.v. ouderenadviseur – hoe loopt het proces op dit moment? 
Er is een voorstel, nog niets concreets.  
Lucy vraagt over de presentatie over wet inburgering, de presentatie 
staat niet op de agenda. Komt aan de orde bij punt 5 gemeente stand 
van zaken.  
Het verslag wordt vastgesteld.  
- verslag van 28 oktober  
Het verslag wordt vastgesteld.  

 



4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actielijst doornemen 
Er wordt gevraagd naar stand van zaken van de doorontwikkeling 
sociaal domein. Datgene wat tijdens de tweedaagse is opgehaald wordt 
verwerkt.  
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.  
 
Gemeente stand van zaken 
- Ongevraagd advies Wonen: besproken met wethouder Nynke 
Houwing. Peter de Jager is de behandelaar. Wordt in het college aan de 
orde gesteld. Zodra het proces duidelijk is volgt terugkoppeling.  
- Webwinkel voor minima update/informatie stand van zaken. Sinds 
1 juli nieuwe webwinkel. De bestellingen komen goed binnen. Er zijn 
geen vragen van de inwoners. Er is geen verschil t.o.v. vorig jaar in het 
te besteden bedrag. Inwoners weten de webwinkel te vinden.  
Aanbieders: gegroeid met 23%. Er zijn 3 webwinkels waar aanbieders 
hun producten kunnen aanbieden, Emmen, Borger-Odoorn en 
Coevorden. Ook is er nu een meer divers en groter aanbod van 
producten. De vernieuwing van de webwinkel heeft geen negatieve 
gevolgen.  
Men is bezig om een A status te krijgen voor toegankelijkheid vooral 
voor mensen met een visuele handicap.  
- Slecht jaar voor Jeugd Sport en Cultuurfonds i.v.m. Corona.  
- Project Wonen met Zorg – Projectleider Yvonne Meijer. De 
scenario’s worden uitgewerkt en de adviesraad wordt meegenomen. 
Martien geeft aan dat in het ongevraagde advies ook zaken als wonen 
met zorg zijn meegenomen. Lucy geeft aan Yvonne terug dat de 
adviesraad graag meedenkt.  
- Advies beschermd wonen – terugkoppeling van Margareth van ’t 
Bosch: blij met snelheid van het advies. Het advies is al besproken in 
de projectgroep, complimenten.  
- Continumeting: voor het einde van het jaar moet dit geregeld zijn.  
 
Wet Inburgering: presentatie door Lucy, deze wordt doorgestuurd naar 
Ida. 
Lucy wordt bedankt voor haar inbreng.  
 
Terugkoppeling DB vergadering 
Participatie ouderen en voorbereid op laatste levensfase? 
Martien heeft een email gestuurd met de informatie.  
De vraag is of hier een rol ligt voor de adviesraad. Er wordt opgemerkt 
dat dit de uitkomsten zijn van het vorig jaar gehouden seminar. Als 
adviesraad hoeven wij hier niets mee, meer een privékwestie.   
 
Planning vergaderingen en locatie 2022 
De adviesraad wil zoveel mogelijk fysiek vergaderen in het Dorpshuis 
in Exloo. De richtlijnen van de gemeente Borger-Odoorn worden 
gevolgd met betrekking tot digitaal of fysiek vergaderen.  
De vergadering van 16 december gaat niet door en wordt op een 
andere manier ingevuld. 
Het vergaderschema van de AB vergaderingen over 2022 is vastgesteld 
en Ida zorgt voor de reserveringen in het Dorpshuis in Exloo.  
 
 



8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 

Rondvraag 
Ida vertelt over de stand van zaken met betrekking tot de smartlocker.  
 
Sluiting 
Martien Reidsma sluit de vergadering.  
 

 



 Actielijst adviesraad sociaal domein  

Nr 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.  

Mrt. ‘21 

23. 15-10-‘20 Jeroen Toegankelijkheidsverklaring naar iedereen 
mailen  

Feb ‘21 

 

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   Adviesaanvraag ouderenadviseur verder 
uitwerken  

Mei ‘21 

07. 25-02-‘21 Jan Berends  Handreiking opvragen bij de Koepel  Mrt.’21 

08. 22-04-‘21 Ida/Anita    Aafke Meijering uitnodigen voor 
presentatie over de webwinkel 

Juni ’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  Cliëntervaringsonderzoeken rapport 
ontvangen? 

 

18. 26-08-‘21 Ida  Digitale nieuwsbrief sturen  Aug ‘21 

19. 26-08-‘21 Job/Ida  TONK regeling toesturen ter info  Sept ‘21 

20. 30-09-‘21 Ida CDA email beantwoorden  Okt.’21 

21. 30-09-‘21 Martien  Bijeenkomst dialoograad en cliëntenraad, 
datum en tijdstip rondsturen  

Okt. ‘21 

22. 30-09-‘21 Ida  Rondsturen uitnodiging doorontwikkeling 
sociaal domein op 25 en 26 oktober  

Okt. ’21  

23. 28-10-‘21 Ida Rensina van der Velde uitnodigen voor 
de vergadering van april 2022 om bij te 
praten  

 

24. 28-10-‘21 Ida/Jan  Extra vergadering op 9 november, Ida 
stuurt agendaverzoek. Jan Berends 
reserveert het dorpshuis  

Okt. ‘21 



25. 28-10-‘21 Jeroen/Ida  Themabijeenkomst wonen: Jeroen stuurt 
het ongevraagde advies rond. Ida zorgt 
voor actuele lijst met emailadressen.  

Nov. ’21  

     

     

 


