Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 9 nov. 2022; 19.30 uur; Hart van Diever

1.

Pals opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe
leden Martine en Tineke en stelt voor een kennismakingsronde te houden. Aldus geschiedt.
Vervolgens benoemen we de onderwerpen die we met de gemeente/Ilse willen bespreken
van 20.00 - -21.00 uur.
Overleg met Ilse:
a. Beleid extra ondersteuning. De gemeente heeft een Noodfonds bepaald, waarin
aanvullende voorzieningen zijn opgenomen voor de desbetreffende inwoners. Ilse zal ons
de informatie sturen. Wat de publiciteit betreft wordt opgemerkt dat de ASDW de 25
flyers in Vledder, Havelte, Diever en Dwingeloo heeft verspreid. Vervolgens wordt gesteld
dat wij geen antwoord heb gekregen op ons advies van 12-9-2022 over de publiciteit. We
vragen ons af waarom de gemeente niet veel actiever en doelgerichter is wat deze
publiciteit betreft. Dorpsnetwerken is mooi, maar vergeet vooral de scholen en de
plaatselijke kranten niet.
b. Hof van Havelte. Volgens Ilse kan de Havelte-projectgroep nu een verzoek indienen voor
een bepaalde locatie. Pals heeft begrepen dat de gemeente als eerste nu aan zet is. Zowel
Ilse als Pals vragen nader. Ilse vertelt ook dat de woon/zorgvisie wordt opgesteld,
waarbinnen dit soort initiatieven worden opgenomen.
c. Prioriteiten sociaal domein 2023. Ilse benoemt de volgende onderwerpen:
leerlingenvervoer, jeugd hervormingsagenda, beschermd wonen, visie sociaal domein
Westerveld, participatie verordening/ inwonersparticipatie, woon/zorgvisie. Gevraagd
wordt aan ons of wij aanvullingen hebben. Besloten wordt dat we dit onderwerp in onze
volgende vergadering zullen bespreken. Tevens zullen we deze onderwerpen onder elkaar
gaan verdelen, eventueel gekoppeld aan een nieuwe indeling van onze intermediairen.
d. Clientenraad. De gemeente heeft een brief verzonden naar deze raad dat de subsidie is
gestopt.
e. Stoppen klankbordgroep. Ilse is hiervan niet op de hoogte en gaat na waarom dit is
gestopt en of wij kunnen mee doen in het alternatief.
f. OCO. Op onze vraag of er al plannen zijn gemaakt wat betreft de lage bekendheid van
deze ondersteuning antwoordt Ilse dat dit nog moet gebeuren.
g. Huishoudelijke hulp. De gemeente zal geen stappen zetten om iets te doen aan deze
kwestie.
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h. Voorgesteld wordt om 2x per jaar een gezamenlijke vergadering te hebben van wethouder
en ASDW. Akkoord.
Om 21. 00 uur sluit Pals dit deel van de vergadering af en bedankt Ilse voor haar aanwezigheid en
inbreng. Hij stelt voor dat we de agendapunten bezien en welke we tot 22.00 uur gaan bespreken. Als
volgt:
1.Het verslag van de vorige vergadering. Pals en Flip gaan naar Grolloo op 14 december voor het
provinciaal overleg met verschillende adviesraden. De website van de gemeente wat betreft de
praktijkondersteuning jeugd is slecht.

2.

ASD-zaken:

2.1 scholing leden en terugkoppeling. Oebele volgt a.s. zaterdag een cursus over
communicatie/website. Flip heeft een cursus in Utrecht gevolgd waar de algemene
informatie over adviesraden werd behandeld. Heel zinvol volgens hem en verschillende
onderdelen zal hij t.z.t. inbrengen, m.n. ongevraagde adviezen, ingekochte diensten,
beleid van gemeentes.
2.2 Taakverdeling asdw-leden. Besloten wordt dit op de volgende vergadering te behandelen
en dan te koppelen aan de intermediairen en de prioriteiten 2023. Zie hierboven; punt c
van het gesprek met Ilse.
2.3 Overleg koepels Drenthe: 14 dec – 13. 00 uur; Grolloo; Flip en Pals.
2.4 Facebook/ website. Oebele hoopt a.s. zaterdag van de Koepel wijzer te worden. Tineke en
Flip willen hem wel ondersteunen wat de website betreft.
2.5 Intermediairen: zie 2.2.
2.6 Flip vertelt dat hij vernam dat een groep ouderen moet stoppen met hun
sport/fysio-activiteiten omdat de gemeente de subsidie stop zet. Hij zal zich nader
verdiepen in deze materie, komt er op terug en eventueel stellen we dan een advies op.
3. Adviezen en thema’s:
3.1 Onze uitgebrachte adviezen t/m september 2022: t.k.
3.2 Huishoudelijke hulp – WMO. De gemeente neemt blijkbaar geen initiatieven om iets te
doen aan deze kwestie. Er is een tekort aan personeel is het antwoord en dat is het. Naar
mogelijkheden wordt blijkbaar niet gezocht. Is er bijv al een geprobeerd om jongeren in
te schakelen? Bekend is dat die wel heel graag een bijverdienste willen. En
statushouders? En de aanpak van een andere gemeente? Alleen maar wachten tot 2025
helpt niet. Het lijkt ons zinvol hierover een advies uit te brengen: Flip, Martine en Koos
maken een concept.
3.3 Bereikbaarheid sociaal domein. Blijkt steeds weer een probleem te zijn in onze
gemeente. Tineke zal bellen en Pals neemt contact op met de ombudsvrouw.
3.4 Energietoeslag, flyer, extra ondersteuning. Zie hierboven punt a van het gesprek met Ilse.
3.5 AOW-valkuil. We vragen de gemeente of hier ook voorlichting over wordt gegeven.
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3.6 OCO – bekendheid. Wordt dus aan gewerkt, volgens Ilse.
3.7 Hof van Havelte. Zie hierboven punt b van het gesprek met Ilse. Als de woon/zorgvisie
wordt opgesteld is het belang dat daarin ook de jong/oud-combinatie wordt opgenomen.
4. Gemeente:
4.1 Klankbordgroep. Zie hierboven punt e van het gesprek met Ilse.
4.2 gesprek met de wethouder. Geen opmerkingen over het verslag of n.a.v.
4.3 prioriteiten sociaal domein 2023. Zie hierboven punt c van het gesprek met Ilse.
5. Rondvraag/sluiting. Geen vragen voor de rondvraag en Pals sluit tenslotte om 22.00 uur de
vergadering en bedankt een ieder voor haar/zijn inbreng.
__________________________________________________________________________________
!!!! vrijdag 25 november a.s. om 18.00 uur
Van harte welkom in:
Restaurant Hartenlust
Wandelbosweg 10
7971 AK Havelte.
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