Verslag AB vergadering d.d. 19-05-2022 te Exloo.
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

2.

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

Opening/vaststellen agenda
Welkom door Martien. Wietze van der Harst kan vanavond niet aanwezig
zijn. In verband hiermee vervalt punt 6 van de agenda en wordt vervangen
door: Gemeente stand van zaken. Martien stelt voor om de combicoaches
eerst het woord te geven.
Combicoaches kennismaken
Esther Kuilman en Petra van den Bosch zijn voor vanavond uitgenodigd.
Zij stellen zich voor.
Esther vertelt dat zij zich voornamelijk richt op de jeugd en het
verenigingsleven. Ongeveer 12 jaar geleden zijn de combicoaches gestart
bij de gemeente Borger-Odoorn. De combicoaches zijn werkzaam in de
verschillende leefgebieden in het bewegingsonderwijs. Ook ondersteunen
ze de sportverenigingen.
Petra vertelt dat zij de combicoach voor de senioren is. Sinds 1 januari
2022 in dienst bij de gemeente Borger-Odoorn. Ze houdt zich bezig met
projecten voor senioren, o.a. valpreventie. Verder houdt zij zich bezig met
het gezondheidsbeleid.
Petra vertelt dat er een Alzheimer Café start in september met 10
bijeenkomsten. Doelgroep: mantelzorger en mensen met dementie.
Verder verzorgt ze “losse” activiteiten, zoals wandelen en fietsen.
Op de website www.actiefborgerodoorn.nl staat alle informatie.
Martien bedankt Esther en Petra voor hun informatie.

3.

Mededelingen/Ingekomen stukken/Uitgaande stukken
- Uitnodiging afscheid college op 31 mei 2022. Martien stuurt de
uitnodiging door naar de leden van de adviesraad.

4.

Verslag vergadering 14 april 2022
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Ida.

5.

Actielijst doornemen
De actielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast.

6.

Gemeente stand van zaken
Energietoeslag: 230 aanvragen ontvangen. Het Sociaal Team begeleidt
bij het aanvragen.
Coalitie akkoord: Op 24 mei wordt het akkoord besproken.
De adviesraad wil graag kennismaken met de wethouders, Bernard Jansen
en Ankie Huijing. Ida gaat overleggen met het bestuurssecretariaat om dit
te organiseren tijdens de AB vergadering van 29 september 2022.
De AB vergadering van 30 juni komt te vervallen, Ida annuleert deze.
Beschermd wonen: de samenwerkingsafspraken met gemeente Emmen
worden gecontinueerd.
WMO: nieuwe college Ger Oudekerk voor 24 uren per week.
Lucy geeft aan om te komen vertellen over de GGZ/OGGZ in oktober.
Participatiewet: verordening aanpassen in het najaar.
Bewegen werkt: Lucy licht nader toe.
Oekraïne: Lucy geeft stand van zaken.
Statushouders: taakstelling is dit jaar gehaald.

7.

Participatie visie
Deze wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

8.

Coalitie akkoord. Eerste indruk
Het coalitieakkoord wordt besproken. In de komende maanden zien hoe
het uitpakt.

9.

Rondvraag
Jan Zwiers geeft aan dat hij gaat verhuizen, misschien buiten de gemeente.
Coba van der Laan is samen met Jan Datema naar de bijeenkomst
“nieuwe generatie ouderen langer thuis” geweest. Het was een zinvolle
ochtend en middag. Jan Datema licht nader toe en geeft aan dat de
volgende vragen aan de orde kwamen:
- langer thuis wonen hoe?
- voel jij je thuis in je eigen generatie?
Verder is gesproken over eenzaamheid en praatcafés en ook om wonen en
zorg te verbinden.

10.

Sluiting
Martien Reidsma sluit de vergadering.

Ida

Lucy/Ida

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

9.

19-05-‘22

Ida

Wethouders uitnodigen voor kennismaken op
29 september

10.

19-05-‘22

Ida

Annuleren vergadering 30 juni 2022

11.

19-05-‘22

Lucy/Ida

Vertellen over GGZ/OGGZ in oktober

Wanneer gerealiseerd

