Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 11-11-2020
Afw. mk: Wemanda.
1. Opening. Pals opent om 20.00 uur de vergadering en bedankt Brenda voor de organisatie
van deze Zoom-vergadering. Wat het verslag betreft zijn er twee opmerkingen: pg 1: wat de
visitekaartjes betreft wordt een keuze gemaakt en Brenda zal het verder afhandelen. Pg 2:
Corine heeft contact met de ombudsvrouw gehad en zij ondersteunt onze opvatting over het
functioneren van het sociaal domein. Verslag verder akkoord.
2. ASDW-zaken:
2.1
wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering met dezelfde vraag
voor een ieder.
2.2
onze heidag. Na ampele overwegingen wordt besloten om niet een
onderdeel in onze gewone vergadering te behandelen.
3. Thema’s/adviezen.
3.1
Dorpsnetwerken:
a. Brenda wordt op de hoogte gehouden door Henk vd Meer.
b. We gaan ons 1x presenteren in elke kern.
c. Pals zorgt voor een concept presentatie
d. En Oebele zal die uiteraard op onze website plaatsen.
3.2
Beschermd wonen. Henny en Pals hebben de presentatie gevolgd
(boeiend!) en melden:
a. De adviesraden zullen bij dit onderwerp worden betrokken
b. Het budget is gebaseerd op het aantal inwoners, terwijl wij in onze
gemeente weinig inwoners hebben die dit aangaat.
c. Volgens Henny moeten we alert zijn op hoe er wordt omgegaan met
inwoners met een indicatiestelling.
3.3
OCO . Na een korte discussie besluiten we:
a. dat we eerst nagaan hoeveel inwoners worden/werden geholpen
door de verschillende OCO’s : ( Corine – kledingbank; Henny- Rehab;
Naobuur – Henny; WZM - …………)
b. We vragen ook de desbetreffende ambtenaren hoeveel inwoners zijn
door verwezen naar een OCO (Pals/Koos)
c. Willem vraagt in Zuidwolde naar hun ervaringen ( kwalitatief en
Kwantitatief)
d. We zullen tzt voorstellen om in het belevingsonderzoek enkele
aanvullende vragen over de OCO op te nemen.
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3.4

Bereikbaarheid sociaal domein. Henny en Willem hebben een gesprek
gevoerd met de coordinator sociaal domein over dit onderwerp. Ons
advies - en dus ook de wens van enkele ambtenaren – werd door deze
coordinator op een onplezierige wijze van tafel geveegd. Volgens hem
werkt het KCC goed, terwijl onze ervaringen heel anders zijn. Henny , Pals
en Koos hebben destijds gesproken met twee ambtenaren die ook
vonden dat de bereikbaarheid beter kon en zij zullen deze kwestie
opnieuw met deze ambtenaren gaan bespreken. Ook dit onderwerp lijkt
thuis te horen in genoemd belevingsonderzoek.
Praktijkondersteuner Jeugd. Brenda heeft contact gehad met Meppel:
men is hier zeer positief over de ondersteuner. Brenda vernam ook dat er
een Drents onderzoek komt naar de jeugdhulpondersteuners. We
wachten de resultaten van dit onderzoek af voordat we dit onderwerp
verder uitwerken.

3.5

4. Gemeente.
4.1

brief begroting. Deze wordt uitgebreid met enkele ASDW-onderwerpen.
Opzet is verder akkoord en wordt op 12-11-2020 verzonden naar het
college en iaa aan de beide wethouders en Stef.
4.2
Gesprek met wethouder(25-11-2020)
- Genoemde brief staat centraal in dit gesprek
- Plaats en tijd volgen
- Koos is niet aanwezig; hij gaat naar de klankbordgroep die op de
zelfde avond bijeen komt.
4.3
Website Gemeente . Oebele meldt:
- deze had op 23-9-2020 gereed moeten zijn; dat is ie beslist nog niet.
- hij heeft met Susanne contact gehad en met iemand van
Communicatie. Deze vertelde dat de aanpassing misschien nog wel
een jaar duurt: kost heel veel geld en tijd.
- hij (Oebele) wil graag nog op een inventarisatie-uitkomst wachten.
Levert dat niks op, dan zouden we hierover een advies moeten
uitbrengen.
5. Rondvraag. Wordt geen gebruik van gemaakt en daarom sluit Pals om 21.30 uur onze
eersteZoom-vergadering.
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