Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 12-10-2022.
Afw. Cock
1a. Pals opent om 19.30 uur de vergadering, heet iedereen van harte welkom en in het
bijzonder Flip Koning: het nieuwe lid van onze raad. De andere nieuwe – Tineke Kessens – is
vanavond afwezig, maar zal in november aanschuiven en dit geldt misschien ook voor de
derde nieuwe waarmee binnenkort een gesprek is.
1b. Wat de agenda betreft zijn er drie aanvullingen: OCO, WMO-case en het provinciaal
overleg adviesraden.
1c. Over het verslag van 21 september jl. worden enkele opmerkingen gemaakt:
-

We zullen vragen naar de Hervormingsagenda jeugd aan Stef
Hoe komt het dat de instroom van de jeugdzorg in Westerveld zoveel hoger is de
landelijk( 60% - 40%). We vragen dit na bij Lydia.
Hoe is nu de website van de gemeente over de praktijkondersteuning jeugd? We
kijken hier nog even naar.
Chris zal nog even nagaan hoe het zit met ziektekostenverzekering ( verslag pg 2;
reactie Ilse) ) .

2. ASD-zaken.
1a. De statuten stichting, etc : met name bedoeld voor de nieuwe leden
2b. Uitgebrachte adviezen van juni 2021 tot en met september 2022):
-

We stellen vast dat van nogal wat adviezen er een positieve reactie kwam van het
college en dat wij onze invloed konden hebben.
Er is ook een (klein) aantal waar we beslist op korte termijn op terug moet komen.
Deze staan nu op de agenda, behalve het advies over het leerlingenvervoer en over
de toegankelijkheid sociaal domein. Ook de door ons gecorrigeerde brieven die we
stuurden over de wmo/jeugd vragen andermaal aandacht.

2c. Onze intermediairen.
-

Toevoegen aan de lijst: ombudsvrouw – Pals.
Pals heeft gesproken met Dorpsbelangen en heeft het ambitieus programma
aangehoord over wonen en energiebesparing. We wachten af.
Het onderwerp intermediairen komt 1x per kwartaal op de agenda
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2d. Facebook.
- we bespreken dit onderwerp nogmaals als we “op sterkte” zijn
- misschien kunnen we Babs/Nijensleek inschakelen.

2e. Scholing Koepel adviesraden.
We hebben interesse voor de volgende cursussen:
-

Adviseren met impact – 29 okt - Flip
Communicatie – 12 nov – Oebele
Jeugd – 28 nov – Koos.
Koos zal de Koepel berichten.

2f. Afscheid Brenda en Wemanda. Het wordt een etentje voor allen: 25 nov vanaf 18.00 uur
in Havelte bij Ludiek.

2g. Zorgbelang Drenthe zou een provinciaal overleg willen organiseren en vraagt
om onderwerpen. Onze thema’s zijn: hulp in de huishouding, adviseren met impact,
samenstelling en continuiteit ASD en financiering dagbesteding.

3. Thema’s/ Adviezen.
3a – zie 2b.
3b. Noodhulp/flyer/reactie wethouder. We zijn blij met de reactie van de wethouder over
de noodhulp, maar vinden het een gemiste kans dat deze extra hulp niet wordt verwoord in
de flyer die nu enkel gaat over de energietoeslag. We wachten het gesprek van komende
week even af. Eventueel nemen we contact op de ombudsvrouw.

3c. Brief naar de gemeentesecretaris. Het bevreemdt ons dat we nog geen reactie
hebben ontvangen van mevr Bruijn. We mailen haar nogmaals.

3d. Advies huishoudelijke hulp. We adviseren het college om voor de korte als voor de
lange termijn stappen te ondernemen. Niets doen is wat ons betreft geen optie. We vragen
de wethouder hiernaar en als we een negatief antwoord krijgen dan stellen we een advies
op.
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3 e. Hof van Havelte. O.i. is het stadium van adviseren al voorbij. Als niets helpt, kunnen
we nog slechts de publiciteit zoeken. Henny vraag nader in Havelte en Pals aan de
wethouder.

4. Gemeente.
4a. Klankbordgroep. Een bijeenkomst lijkt ons zinvol. De griffier wordt gevraagd om
initiatief te nemen.
4b. Cijfers sociaal domein.
-

Zie hierboven 1c: instroom jeugd
Verhouding beleid en uitvoering lijkt scheef: veel beleid.
We zouden de ontwikkeling van de verschillende getallen goed moeten volgen, m.n.
die van het aantal inwoners die een beroep moeten doen op een uitkering.
Caseload: de voorzitter zal dit t.z.t aan de orde stellen.

4c. contact ASDW en gemeente. We denken dat het goed is om vanaf nu Ilse uit te
nodigen voor een deel van onze vergadering in plaats van het MOG.

4d. OCO. Henny vertelt over de ontwikkeling van de onafhankelijke clientondersteuning en
het laatste onderzoek. De bekendheid van de OCO in onze gemeente is bedroevend laag. De
aanbevelingen volgen.
4 e. Andermaal wordt een kwestie genoemd wat betreft de slecht bereikbaarheid van het
sociaal domein. Henny zal hierover contact onderhouden met Ilse. Volgende keer weer op
onze agenda en eventueel koppelen aan 3c (van dit verslag).

5. Rondvraag en sluiting.
- de laatste app van Cock verheugt ons zeer en we hopen dat hij binnenkort weer aansluit.
- Komen de buurthuizen in onze gemeente ook in de problemen door de hoge energiecrisis?
(Chris)
Om een uur of tien sluit Pals de vergadering onder dankzegging voor een ieders prettige
inbreng.
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