Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 14-04-2021.
1. Opening. De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering, heet iedereen
welkom en vertelt dat Wemanda iets later “aanschuift”. N.a.v. het verslag
wordt opgemerkt: op onze brief aan het college over trage reacties is nog
geen reactie ontvangen. Pals complimenteert Oebele met de verbeteringen
van de website. En met het clientenplatform zal toch een fysieke bijeenkomst
georganiseerd moeten worden na de Corona-beperkingen.
2. ASDW-zaken.
2.1 contact gemeente. Corine heeft voorgesteld om het maandelijks contact
met de gemeente te laten rouleren onder de ASDW-leden vanwege twee
argumenten: optimaliseren van de betrokkenheid en voorkomen van
informatie-achterstanden. Na een korte discussie wordt besloten de
situatie te houden zoals ie nu is. Later – bv. tijdens een fysieke
bijeenkomst – kunnen we hierop terug komen.
2.2 Kosten website. Koos meldt dat het begrote bedrag voor de website dit
jaar besteed zal zijn door 1 nota van de web-beheerder. Oebele meldt dat
het om drie aspecten gaat en voor het gehele jaar ondersteuning. De
vergadering gaat akkoord. Oebele zegt dat onze raad wel kwetsbaar is wat
de site betreft aangezien maar 1 persoon zich ermee bezig houdt. Corine
is bereid om vanaf nu zich ook met dit onderwerp bezig te houden.
2.3 Cursus Koepel Adviesraden. Brenda en Corine hebben de cursus voor
beginnende leden gevolg en zijn positief over deze cursus. Brenda vertelt
er vervolgens uitgebreid over en met name over de vier
onderzoeksvragen die een adviesraad zich zou moeten afvragen voordat
er tot actie overgegaan wordt. Brenda zal ons het cursusmateriaal sturen.
N.a.v. deze informatie wordt opgemerkt dat
- het van belang is om de thema’s van ons op een aantrekkelijke manier
op onze site te plaatsen. Corine en Oebele nemen dit op zich.
- het van belang is dat wij werk maken van onze intermediairen
- het van belang is om het eigenaarschap te behouden
- het van belang is om vanaf nu eerst de onderzoeksvragen te
beantwoorden
- het van belang is om onze visie/missie grondig te bespreken.
2.4 dorpennetwerk.
Henny en Brenda hebben binnenkort een gesprek met de initiatiefnemers
en het gaat dan vooral over de rol van de gemeente.
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3. Gemeente.
3.1 Pals vertelt over het positieve gesprek dat er geweest is over het
ongevraagde advies betr het minimabeleid. De wethouder was
verhinderd, maar de burgemeester benadrukte dat er in het vooroverleg
wel met hem over deze kwestie is gesproken. De gezamenlijke conclusie is
dat er goed volgens de verordening en samenwerkingsovereenkomst
moet worden gehandeld. Dit kan heel veel ruis wegnemen. En mocht die
er wel ontstaan, dan zou er naar de goede communicatie gezocht moeten
worden. De ASDW zal vroegtijdig geinformeerd worden door de
“gemeente-agenda”, opdat dat ASDW vroegtijdig kan anticiperen.
3.2 Klankbordgroep.Henny is benaderd door de griffie over het vervolg op de
eerste bijeenkomst. Volgens de griffie is voorgesteld om het overleg 2x
per jaar te laten plaatsvinden. Wij beoordelen dit positief en zullen graag
na de zomervakantie de volgende bijeenkomst organiseren.
3.3 KCC. Het gesprek hierover zal begin mei plaatsvinden, namens ons Henny
en Pals.
4. Thema’s / adviezen.
4.1 huishoudelijke hulp. Via de groepsapp heeft Henny dit onderwerp aan de
orde gesteld: in onze gemeente worden 16- en 17-jarige scholieren als
vakantiehulpen door de zorgaanbieder ingezet, terwijl in het contract met
de gemeente wordt gesproken over gekwalificeerde medewerkers. Aan
de hand van de “Koepel-vragen” wordt eerst informatie verzameld om na
te gaan in hoeverre dit een kwestie voor ons is. Aan elk lid van de
adviesraad wordt gevraagd om na te gaan of dit in zijn/haar omgeving
ook speelt. We zullen het bovendien in het maandelijks overleg aan de
orde stellen en in het KCC-overleg. T.z.t opnieuw op de agenda.
4.2 koppeling belasting/kwijtschelding. Volgens de voorzitter speelt dit niet
meer: zie de mail van Caroline van Kooten.
4.3 Jeugdzorg. Aan de hand van twee artikelen die Koos stuurde vragen wij
ons af hoe dit onze gemeente zit. Het is een zeer ingewikkelde kwestie
met vele partijen: ouders, huisartsen, jeugdconsulenten/gemeente,
zorgaanbieders. Wemanda herkent uit eigen ervaring – als ouder en als
jeugdconsulent – het spanningsveld in deze zaken. En weet zij te melden
dat er in Friesland al werk van gemaakt is door verschillende
wijzigingenaan te brengen. Een praktijkondersteunder jeugd kan in deze
keuzes echt het verschil maken. Pals stelt wederom de vraag: is dit
onderwerp voor ons en indien ja, welke vragen willen we dan beantwoord
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zien. De suggestie wordt gedaan om dit onderwerp te koppelen aan het
belevingsonderzoek. Ook de Koepel zullen we om raad vragen. Later zal
dit onderwerp weer geagendeerd worden.
4.4 Nieuwe wet Inburgering. Kos stelt voor om opnieuw een overleg te
houden met de desbetreffende ambtenaar. Hij zal haar uitnodigen en
haar de vragen sturen die we geformuleerd hebben n.a.v. de webinar van
de Koepel/VWN. Graag willen we opnieuw aandacht voor de
aanbesteding, de advisering en de geintegreerde aanpak. Henny, Pals,
Oebele en Koos overleggen verder met de gemeente.
4.5 Beleidsplan schuldhulpverlening. Pals en Henny zullen namens de ASDW
overleggen met Saskia Slats.
4.6 Overzicht van onze thema’s. Op voorstel van Oebele wordt er besloten
om naast dit overzicht met een actielijst te gaan werken. Als de gemeente
komt met een agenda kan deze gekoppeld worden aan onze thema’s-lijst.
4.7 Zie 4.3
4.8 Advies kleine wooneenheden. We ontvangen vaak signalen van inwoners
dat er een grote behoefte is aan kleine wooneenheden voor ouderen en
voor jeugdigen. We zullen eerst het college vragen wat er gebeurd is met
ons advies van 2018 over dit onderwerp en koppelen dit aan de
Woonvisie van de gemeente.
4.9 Klachten aangaande kwaliteit zorg dagbesteding. Henny vertelt dat zij en
Koos zijn benaderd door een “ingewijde” met klachten over de
dagbesteding in Frederiksoord; zowel van bewoners als van medewerkers.
Onze eerste stap is dat we de clientenraad van deze instelling zullen
benaderen. Tevens zullen we medewerkers en bewoners vragen naar hun
ervaringen. Mocht er inderdaad een gegronde aanleiding zijn om in actie
te komen dan zullen Henny en Koos een concept-brief voor het college
opstellen.
5. Rondvraag/sluiting.
- Oebele vraagt zich af of het niet mogelijk is dat wij bij elk thema de
naam van een ambtenaar zouden kunnen krijgen. Het zal het contact
vergemakkelijken en versoepelen. Prima voorstel: wordt voorgelegd
aan Stef en Michiel.
- Wemanda vertelt dat zij de komende maanden niet meer actief zal zijn
in de ASDW vanwege de bekende redenen.
- Pals wenst haar niet alleen sterkte, maar ook succes en hij sluit
tenslotte de vergadering om 21.30 uur, na een ieder te hebben
bedankt voor de plezierige manier van overleggen.
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