Verslag AB vergadering d.d. 31-03-2022 te Exloo.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

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

Opening/ vaststellen agenda
Martien opent de vergadering en heet iedereen welkom. Agendapunt
6 wordt gewijzigd in diverse terugkoppelingen.

2.

Mededelingen/ Ingekomen stukken/ Uitgaande stukken
Er zijn geen mededelingen.

3.

Verslag vergadering 20 januari 2022
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Ida.

4.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

5.

Gemeente stand van zaken
Lucy geeft de stand van zaken.
Energietoeslag: Het college heeft besloten om de energietoeslag
beschikbaar te stellen. Het bedrag van € 800,- wordt in 1 keer
uitgekeerd aan mensen met een uitkering op basis van de
participatiewet, IOAW en zelfstandig werklozen.
Voor de mensen met een laag inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm komt een regeling tot stand met de gemeenten Emmen
en Coevorden.
Er volgt nog een adviesaanvraag en het verzoek is om daar met spoed
naar te kijken.
Beschermd wonen
Het decentraliseren van de financiën is met 1 jaar uitgesteld. De
uitvoering blijft bij de gemeente Emmen. Lucy licht nader toe en
geeft aan dat er in de gemeente Borger-Odoorn te weinig mensen
gebruik maken van beschermd wonen, daarom blijft de uitvoering bij
de gemeente Emmen.
Preventie doorontwikkeling sociaal domein
Het stuk wordt in april aangeboden aan de gemeenteraad.

Oekraïne
De Oekraïne crisis vraagt veel van de afdeling Sociaal Domein. Er
moeten zaken georganiseerd worden en het heeft de hoogste prioriteit
voor de gemeente. De visie op het sociaal domein wordt
doorgeschoven. Na de zomer is de verwachting dat deze visie gereed
is.
Verkiezingen
Vanavond is er een openbare raadsvergadering waar de informateur
een eerste presentatie geeft. De heer Van Tiel is de informateur.
Vanavond volgt het advies, debat en worden er vervolgafspraken
gemaakt. De adviesraad wil graag kennismaken met de nieuwe
wethouders te zijner tijd. In onderling overleg kunnen er
kennismakingsgesprekken plaatsvinden.
Reactie op het ongevraagde advies wonen
Lucy licht nader toe en geeft aan dat in de Woonvisie de zaken die de
adviesraad heeft aangedragen aan de orde komen.
Harmonisatie verordeningen op het gebied van re-integratie
De harmonisatie van de verordeningen vindt plaats in BOCE verband
en ook de gemeenten de Wolden en Hoogeveen werken hier aan mee.
Procesafspraken zijn gemaakt en voor de zomer zijn de concepten
gereed om naar het college te sturen.
6.

Diverse terugkoppelingen
Er zijn diverse bijeenkomsten bezocht en Martien geeft een
terugkoppeling.
Mantelzorg/respijtzorg:
- wat verstaat de gemeente onder respijtzorg en wordt er gebruik van
gemaakt? Lucy geeft aan dat in het beleidsstuk over mantelzorg ook
uitleg wordt gegeven over respijtzorg. Het beleidsstuk is in het bezit
van de adviesraad en kan worden geraadpleegd.
Doorontwikkeling sociaal domein
Er is contact geweest met de cliëntenraad van Andes over de
doorontwikkeling sociaal domein en het beleid. Op 29 juni ligt een
uitnodiging om zaken te bespreken met de cliëntenraad van Andes, de
dialoograad van de Sociale Teams en de adviesraad sociaal domein.
Er wordt voorgesteld om ook in april bij elkaar te komen om één en
ander door te spreken.
OSO
Er is een uitnodiging ontvangen van OSO voor een overleg op 5 april Lucy
vanaf 9.30 uur. Martien licht nader toe en geeft aan dat hij samen met
Jeroen en Jan naar de bijeenkomst gaat. Lucy gaat één en ander
uitzoeken en stuurt informatie.
Power
Een uitnodiging voor een bijeenkomst op 21 april op het
provinciehuis in Groningen, de nieuwe generatie ouderen thuis.
Coba en Martien hebben belangstelling. Coba laat nog weten of ze
kan.
Platform Ouderen
Brief aan het college met een opsomming van aandachtspunten.
Woonzorgvisie op 4 april 2022
Martien, Jan Datema en Jeroen gaan en doen verslag.

Online training van de Koepel voor nieuwe adviesraadsleden
Ter kennisname
Schuldhulpverlening
Lucy vertelt dat er een aanbesteding volgt voor schuldhulpverlening,
omdat het contract met de GKB niet verlengd wordt.
7.

8.

9.
10.

Nr

Terugkoppeling inwoners café CMO Stamm
Martien en Jeroen zijn er geweest en ook de provinciale Jongerenraad
was daar aanwezig. Martien en Jeroen lichten nader toe.
Naar aanleiding hiervan vertelt Lucy dat er een Alzheimer Café gaat
starten in de gemeente Borger-Odoorn. Petra van den Bosch,
combicoach ouderen, en Esther Kuilman combicoach uitnodigen
voor de volgende AB vergadering om te laten vertellen over hun
werk. Ook is er belangstelling voor het werk van Wietze van der
Harst.

Ida

Voorbereiden thema april ’22
Er moeten vragen worden geformuleerd voor Rensina van der Velde,
directeur van de sociale teams. Binnen het DB wordt dit verder
uitgewerkt en worden de vragen geformuleerd.
Rondvraag
Jan Datema trekt zich terug uit de adviesraad toegankelijkheid.
Sluiting
Martien sluit de vergadering.

Datum

Actielijst adviesraad sociaal domein
Wie
Wat

23.

28-10-‘21

Ida

Rensina van der Velde uitnodigen voor de
vergadering van april 2022 om bij te praten

1.

20-01-‘22

Martien/Ida

Concept advies ouderenadviseur rondsturen
voor op- en of aanmerkingen, daarna naar
college

2.

20-01-‘22

DB

Uitwerken adviesaanvraag concept
beleidskader preventie

3.

20-01-‘22

Anita

Zelftesten in de webwinkel?

4.

31-03-‘22

Lucy

Diverse informatie sturen

5.

31-03-‘22

Ida

Combicoaches Esther en Petra uitnodigen voor
de AB vergadering van 19 mei 2022

6.

31-03-‘22

Ida

Wietze van der Harst uitnodigen om te
vertellen over zijn werk

Wanneer gerealiseerd

