Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 14-7-2021
Afwezig m.k. Wemanda en Brenda.
1a. Opening. Pals opent om 19.30 uur de vergadering en geeft Corine het woord. Zij vertelt
dat ze geruime tijd heeft gedubd over de vraag of de ASD wel echt iets voor haar is. Corine is
tot de conclusie gekomen dat zij toch geen echte affiniteit heeft met de verschillende
onderdelen van het sociaal domein en kan niet zo goed tegen het (politieke) gedoe er
omheen. Mede namens de andere leden betreurt de voorzitter de beslissing van Corine,
maar begrijpt haar conclusie wel.
Wat betreft de activiteiten van Corine wordt besloten dat:
- Communicatie/website/Facebook komen nu geheel bij Oebele te liggen; wel zullen in
elke vergadering deze onderwerpen geagendeerd worden, zodat Oebele “gevoed” wordt.
- Pals zal het contact met de ombudsvrouw onderhouden.
- Henny zal nu alleen “OCO-koploper” voor haar rekening nemen.
We besluiten om advertentie in verschillende bladen te plaatsen om in de ontstane vacature
te voorzien. De Westervelder wordt genoemd, maar ook de krantjes die in de dorpen
verschijnen. Welke dat precies zijn, moeten we proberen te achterhalen. Gerrit wordt
gevraagd of “zijn bulletin” hiervoor ook geschikt is. (Koos). Misschien kan de advertentie ook
op de website van de gemeente en in de Nieuwsbrief Sociale zaken. Oebele stuurt ons de
oude advertentie.
1b. Verslag van 12-5-2021 . Pals gaat na hoe de planning is van het tevredenheidsonderzoek.
2. ASDW-zaken.
2.1 Hei-dag. De voorzitter zal Brenda en Corine vragen om een opzet te maken.
2.2 Rooster van aftreden. Koos zijn 1ste termijn zit erop. De vergadering gaat akkoord met een
nieuw termijn. Pals zal hierover en over het vertrek van Corine het college informeren.
3. Gemeente.
3.1 M.O.G. van 1-7-2021.
- huishoudelijke hulp. De vraag is: kunnen wij het college zodanig adviseren dat er iets komt
dat dezelfde functie als een inkomenstoets heeft.
- contactpersoon gemeente. Hoewel de huidige contacten goed zijn, pleiten we toch voor 1
vast contactpersoon. Deze is dan ook steeds bij onze vergaderingen aanwezig en kan ons zo
nodig ondersteunen. ( Zie opzet ASD Meppel en De Wolden
- Oebele maakt een concept tekst over de ASDW voor de Nieuwsbrief sociale zaken.
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3.2 Clientenplatform. Stef zal eerst zijn collega Caroline vragen over de stand van zaken. Ons
standpunt isdat het platform overbodig is geworden sinds de ASDW over de drie onderdelen
van sociaal domein; dus ook over de participatie, voorheen het terrein van het platform.
Uiteraard is het aan de gemeente dit op te lossen.
3.3 Voorjaarsnota; de antwoorden van het college.
Antwoord 1: relatiemanager/POH-jeugd. Komen we op terug als we het over de jeugdhulp
hebben.
Antwoord 2: hoe kan het dat de gemeente niet over de exacte cijfers beschikt? Is dit niet
noodzakelijk? (MOG).
Antwoord 3. B.W.: uitgesteld naar 1-1-2022.
3.4 Jaarplanning gemeente.
- opvallend is de geringe aandacht voor het sociaal domein
- begroting 2022; vragen of er ook items van het sociaal domein worden opgenomen. (MOG).
3.5 Mantelzorg woningen.
Van verschillende kanten horen we klachten over de opstelling van de gemeente in deze. Pals
zal eerst hierover met de ombudsvrouw praten. Zo nodig brengen we een advies uit.
4. Adviezen/thema’s
4.1 advies inburgering. Henny zal Koos nog 1 item aanleveren en dan gaat het advies naar
het college.
4.2 advies leerlingenvervoer/passend onderwijs.
Koos past de tekst aan: er is geen sprake van een individuele kwestie, maar er is een omissie
in de regeling. Concept wordt eerst opgestuurd.
4.3 jeugdhulp
- op 3 augustus van 14.00 – 15.30 uur hebben we een bijeenkomst met de gemeente over dit
onderwerp. Michiel stuurt ons de desbtr notitie.
- Brenda en Koos denken dat we structureler moeten praten over de jeugdhulp. En wat hen
betreft zoals het Nederlands Jeugdinstituut. Koos stuurt nogmaals de webinar vd Koepel; de
mailwisseling van Brenda en Koos en zal een moment regelen waarop we dit onderwerp
voorbereiden.
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4.4 Koploper OCO.
Henny informeert ons over de gang van zaken en dan m.n. over de 0-meeting die zal worden
gehouden; met ondersteuning van Movisie die 1 jaar extra heeft gekregen voor
ondersteuning.
5. Rondvraag/sluiting.
- “het boekje van Meppel”. Kan Westerveld ook voor zoiets zorgen? (MOG)
Pals sluit om 21.45 uur de vergadering, nadat hij heeft vastgesteld dat we een gezellige en
zakelijk-productieve bijeenkomst hadden.
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