Verslag AB vergadering d.d. 14-04-2022 te Exloo.
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1.

2.

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

Opening/vaststellen agenda
Welkom door Martien. De agenda ziet er anders uit. De vergadering
met Rensina van der Velde en Wietske Jager vindt plaats op 16 juni
2022.
Mededelingen/ Ingekomen stukken / Uitgaande stukken
Startbijeenkomst Woonzorgvisie
- Jeroen en Martien zijn maandagmiddag 3 april naar Emmen geweest
voor de startbijeenkomst Woonzorgvisie van de 3 BOCE gemeenten.
Men is verdeeld in 4 groepen met verschillende thema’s. Hoofdregel
van de bijeenkomst was wonen en zorg en kwaliteit van leven.
Bijeenkomst stuurgroep geletterdheid
- Martien is naar de bijeenkomst stuurgroep geletterdheid geweest. Het
jaarplan is doorgenomen. De rol van de adviesraad is toehoorder.
Martien heeft geadviseerd om een volgend jaarplan voor 4 jaren te
maken. Ook is geadviseerd om een versie te maken voor de mensen
om wie het gaat. Het is belangrijk dat de doelgroep snapt hoe het in
elkaar zit. Het taalhuis is gecertificeerd.
Ongevraagd advies wonen
- Antwoord van Peter de Jager op het ongevraagde advies over wonen
ontvangen. Job Wolters licht nader toe en geeft aan dat het proces niet
gelopen is als gewenst. Het heeft te maken met het vertrek van een
collega.
Energietoeslag
- Energietoeslag reactie € 800,- wordt integraal gestort. Martien licht
nader toe en geeft aan dat er zorgen zijn over het integraal storten. Het
advies is aangeleverd. Dinsdag 19 april wordt het besproken in het
college. Ook is het advies gegeven om hulp aan te bieden bij het
invullen van het aanvraagformulier. Dit is een aandachtspunt dat
meegenomen wordt.
OSO
- Martien en Jeroen zijn bij een vergadering met OSO geweest. Er is
besproken dat de adviesraad vacatures heeft. Er is afgesproken om 2

3.
4.

keer per jaar bij elkaar te komen. Het eerstvolgende moment is in
oktober.
Verslag vergadering 31 maart 2022
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Ida.
Actielijst doornemen
Punt 3: zelftesten in de webwinkel nogal duur – beter bij Kruidvat
kopen. De webwinkel zou lagere prijzen moeten hanteren voor de
doelgroep. Job neemt het signaal mee.
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

Job

5.

Gemeente stand van zaken
Energietoeslag
Deze wordt uitgevoerd in zuidoost Drents verband. Emmen is de
uitvoerende gemeente. Politiek maatschappelijk thema. Job licht nader
toe en geeft aan in korte tijd advies gevraagd. Aan
bijstandsgerechtigden is het bedrag van € 800,- ambtshalve
overgemaakt. (rond 30 maart).
De adviesraad ervaart de relatie met de ambtenaren als goed en vandaar
is er ook een snelle reactie gegeven op het gevraagde advies. Op 25
april komt er een persbericht. Ook in de Week in Week uit en de
gemeentelijke website wordt informatie gegeven.
De sociale teams en de budgetcoaches worden ook geïnformeerd.
Oekraïne
De crisis vergt veel capaciteit van het gemeentelijk personeel. Er
worden 3 opvanglocaties georganiseerd. Het mt en het college hebben
de plannen tegen het licht gehouden.
Opvangcrisis opvanglocaties van het COA
De locatie in Ter Apel is erg vol. Er is druk gezet op gemeenten om
actie te ondernemen. Statushouders worden gehuisvest in
Valthermond, in een leegstaand pand.
Formatie
Afgelopen maandag was er een openbare raadsvergadering. De PvdA,
ChristenUnie, CDA, VVD en Leefbaar gaan onder leiding van Piet
Adema formeren. Op 28 april is de nieuwe gemeenteraadsvergadering.
Dan komt ook het beleidsstuk preventie in het kader van de
doorontwikkeling sociaal domein aan de orde.
Onderzoek zorglandschap
Jeroen Bus vraagt naar de stand van zaken. Job neemt het mee en gaat Job
collega Iris Kiers vragen.

6.

Woonvisie gemeente Borger-Odoorn
De woonvisie wordt doorgenomen.
Aandachtspunt: Welke rol kan een gemeente spelen in een te voorzien
probleem met betrekking tot de gezondheidszorg.
Scholen en kinderdagverblijven zijn belangrijk.
Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen hier kunnen blijven wonen.
Belangrijk: voorwaarden stellen:
- sociaal en economisch gebonden
- betaalbare woningen

Openbaar vervoer: meer aandacht voor en ook bereikbaarheid.
Verdeling woon/koop
Energielabel:
- in het veengebied zijn veel woningen slecht geïsoleerd.
- huizen voor 1945
- wat kan de gemeente doen?
Bevolkingsopbouw:
Drents probleem
Hoe ga je om met je grondgebruik en bestemmingsplannen?
Huishoudengroei t.o.v. 2021
Tevredenheid woonomgeving.
Tevredenheid zorg en welzijn.
Conclusie:
- vergrijzing
- woningvoorraad niet op voorbereid.
Belangrijk:
Huisartsen, onderwijs, voldoende inwoners krijgen, zelfbewonersplicht,
sociaal of economisch gebonden – voorrangsplicht.
7.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.

8.

Sluiting
Martien Reidsma sluit de vergadering.

Nr

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

7.

14-04-‘22

Job

Lagere prijzen hanteren voor de doelgroep in
de webwinkel.

8.

14-04-‘22

Job

Onderzoek zorglandschap, Job vraagt Iris
Kiers

Wanneer gerealiseerd

