Verslag AB vergadering d.d. 16-06-2022 te Exloo.
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Martien Reidsma, Jeroen Bus, Coba van der Laan, Jan Datema, Jan Berends, Jan
Zwiers, Annemarie Keizer, Wietske Jager, Job Wolters en Ida Hofstede
Anita Emmelkamp
aktie door:

Opening/vaststellen agenda
Martien opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze
themabijeenkomst. De agendapunten 3 en 4 worden samengevoegd.

3./4. Cijfers door Wietske Jager/ bijpraten Rensina van der Velde
In verband met afwezigheid van Rensina praat Annemarie de
adviesraad bij in combinatie met Wietske Jager.
Martien vraagt naar het project “Steunouder”. Dit is interessant voor de
adviesraad. Er heeft een artikel in de Week in Week uit gestaan, met
aanmelding voor 12 juni 2022. De Week in Week uit is pas ontvangen
op 14 juni. Dat is jammer.
Annemarie licht nader toe over het project “Steunouder” en geeft aan
dat dit een samenwerking is tussen gemeente, Andes en de Stichting
Sociale teams. Een steunouder kan zich aanmelden om voor een
inwoner iets te betekenen. Het is een soort maatjesproject, om te
voorkomen dat er zwaardere zorg van toepassing is.
Wietske Jager geeft een presentatie over wat Borger-Odoorn kenmerkt.
Aan de hand van verschillende onderwerpen worden de cijfers
gepresenteerd.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Vergrijzing, wat doe je aan de gevolgen hiervan.
- Wonen
- Huishoudelijke hulp, WMO voorziening
- Woonplaatsbeginsel
- Projecten Onderwijs, Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
- Eenzaamheid. Wat is de definitie van eenzaamheid. Jeroen Bus geeft
aan ook te kunnen spreken over eensaamheid.
- Armoede – definiëren wanneer probleem wanneer niet, zeer actueel.
In de gemeente Borger-Odoorn is er vroeg signalering en zijn er
budgetmaatjes. Minimabeleid is goed geregeld.
- Webwinkel Meedoen
- Wet inburgering.
Martien geeft aan dat de adviesraad graag op deze manier bijgepraat
wordt. Er wordt afgesproken om over een half jaar, begin 2023
opnieuw een avond te organiseren.

Ida

5.
6.

Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
Sluiting
Martien Reidsma sluit de vergadering.

