ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Verslag Adviesraad Sociaal Domein maandag 11 januari 2021
Aanwezig:

Afwezig:

Dirk v.d. Wedden (voorzitter a.i.)
Cees Kuiper (vice voorzitter)
Tieme Smook
Koene Pit
Sarie van Andel
Janneke Dam (secretaresse)
Marieke Koopman
Ruvani Splinter
Wibaut Beekman
Herman Tuning
Antoinette Versteeg
Saskia Snijders Blok
Georgina van Buul
Dick van Rossen
Kimberly de Jonge

1. Opening
Dirk opent de vergadering met een woord van welkom, met een extra welkom voor de nieuwe leden.
2. Agenda vaststellen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Voorstellen nieuwe en zittende leden ASD
Een ieder stelt zich voor.
4. ASD in nieuwe samenstelling de komende maanden
De wethouder zal apart in gesprek gaan met de nieuwe voorzitter (Herman Tuning). Hij loopt een
paar maanden mee en dan kan hij het oppakken. De beoogde voorzitter zal vanaf nu ook meedraaien
in de agendacommissie.
De clusterverdeling is als volgt:
WMO:
Marieke Koopman, Wibaut Beekman, Ruvani Splinter, Saskia Snijders Blok en
Dirk v.d. Wedden (tijdelijk).
Jeugd:
Dick van Rossen, Kimberly de Jonge, Sarie van Andel
Participatie:
Tieme Smook, Koene Pit, Cees Kuiper, Georgina van Buul, Antoinette
Versteeg
Beoogd voorzitter:
Herman Tuning
Een ieder kan zich hierin vinden.
Vanuit de clusters integraal kijken. Dit is een taak van de voorzitter en van de voorzitters van de
clusters. Voor de plenaire vergadering vonden de clustervergaderingen met de desbetreffende
beleidsambtenaar plaats. Hoe dit kan worden georganiseerd in coronatijd zal bekeken moeten
worden. De gegevens van de leden zullen worden uitgewisseld.
De wethouder zal regelmatig aanschuiven bij het plenaire overleg van de Adviesraad.
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Het Dagelijks Bestuur/agendacommissie heeft 1 x per kwartaal een overleg met de verantwoordelijk
wethouder.
Alle leden zijn het erover eens te starten met de clusters en dit begin volgend jaar te evalueren.
Er is afgesproken met het college om aan de voorkant meegenomen te worden als ASD.
5. Verslag van de vorige vergadering
De voorzitter heeft contact gehad met Henrieke Hofsteenge van Sociaal Werk de Kop. Hierop komt
een vervolg.
Met een paar tekstuele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
Afkortingen zullen benoemd worden zodat iedereen weet wat dit betekent.
Het stuk m.b.t. het verandertraject is nog niet in het bezit van de Adviesraad. Zodra vergaderen fysiek
weer mogelijk is zal de programmaleider de Adviesraad bijpraten over het verandertraject.
Janneke zorgt ervoor dat de nieuwe leden het BDO en VNG rapport, Het Hernieuwd Perspectief en de
presentatie van Eibe Karssenberg inzake grip op het sociaal domein ontvangen (actie Janneke).
De actiepunten 22, 23, 25, 26 en 27 zijn afgehandeld.
6. Concept advies Dirk inzake bezuinigingen 2021 ev.
Er zijn 3 vragen overgebleven vanuit de presentatie van Eibe Karssenberg.
De voorzitter heeft een concept advies opgesteld n.a.v. de input van de leden.
Janneke vraagt na bij ICT of de ASD via Ibabs kan/mag vergaderen (actie Janneke).
Besloten wordt het advies zoals de voorzitter dit heeft opgesteld te versturen naar het college met de
opmerking dat het een voorlopige reactie is en dat er wellicht een vervolg op komt.
Mochten er leden zijn die nog opmerkingen hebben op het stuk dan ontvangt de voorzitter deze graag
zodat hij deze nog kan verwerken in het concept advies.
Het advies zal een dezer dagen verstuurd worden naar het college.
7. Armoedeval (gewijzigd/aangevuld overnemen?)
Dit is een ongevraagd advies over de armoedeval vanuit Olst/Wijhe.
De vraag is of de Adviesraad hiermee iets moet/wil doen. Vanuit Overijssel komt de ASD 3 of 4 x per
jaar bij elkaar om actualiteiten te delen. Daar waar sprake is van een advies vanuit een gemeente dan
komt het bij alle Adviesraden terecht.
Is dit advies toepasbaar op onze gemeente? Moet er iets gedaan worden rondom armoedeval? Dan
kan dit stuk een kapstok zijn.
Normaal gesproken komt dit in een cluster terecht, voor deze bij cluster Participatie. En dan komen zij
met een advies in de plenaire vergadering.
Besloten wordt dat dit stuk besproken wordt in het cluster Participatie (actie cluster Participatie).
8. Focusgroepen
Wat het beleid van de gemeente voor effect heeft op de inwoners kun je toetsen door het bezoeken van
allerlei instanties en ophalen van input van de inwoners. Dit kun je doen via focusgroepen.
Er wordt een werkgroepje, bestaande uit Ruvani Splinter, Antoinette Versteeg en Kimberly de Jonge,
ingesteld om een notitie op te stellen over wat de werkwijze wordt van de focusgroepen.
Er is ooit een notitie opgesteld rondom focusgroepen. Janneke zorgt ervoor dat het werkgroepje deze
ontvangt (actie Janneke).
Naast focusgroepen zijn er ook andere onderzoeksmethoden. De keuze voor een
onderzoeksmethodiek dient goed gemotiveerd/onderbouwd te worden.
De methodiek staat nog niet vast maar er moet zoveel mogelijk contact zijn met de doelgroepen.
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Het werkgroepje zal met een voorstel komen hoe contact met doelgroepen en instellingen kan worden
opgepakt. Begin maart zal dit voorstel in de Adviesraad worden besproken.
De vraag wordt gesteld of er een sociale kaart (overzicht met instellingen) is. Sarie zoekt dit uit (actie
Sarie).
9.

Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
Brief college inzake visiedocument Participatie
Nieuwsflits de Koepel 22 december 2020
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
(Participatieraad Zwolle)
Nieuwsbrief Participatieraad Zwolle
Nieuwsbrief De Koepel december 2020
Digitale evaluatie cliëntenplatform Jeugd
Nieuwsbrief GGZ Beraad Overijssel 15.12.2020 (gaat
voornamelijk over beschermd wonen)
Uitnodiging voor een lectorale rede door Natascha
Notten op 3 februari 2021 (Zorgbelang Overijssel)
Regiotafel Overijssel – zingeving en laatste levensfase
Informatiebrief landelijk en regionaal meldpunt
maatschappelijke zorg (GGD IJsselland)
Ongevraagd advies armoedeval Olst/Wijhe
Uitgaande stukken
Welkomst mail Dirk met bijlagen nieuwe leden
Brief inzake participatie in het (veranderings)traject

Bijlage
Op verzoek toesturen
Op verzoek toesturen
Op verzoek toesturen
Op verzoek toesturen
Doorgestuurd naar cluster Jeugd
Op verzoek toesturen
Op verzoek toesturen
Op verzoek toesturen
Op verzoek toesturen
Bijlage
In ieders bezit
Bijlage

Voor de nieuwsbrief van Zorgbelang Overijssel kun je je zelf aanmelden.
10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
Sarie is afwezig bij de vergadering in februari.
Ruvani geeft aan dat cluster Jeugd voor vragen/ervaringen terecht kan bij haar. Dit is mooi voor de
integraliteit.
De voorzitters van de clusters zijn:
Participatie
Cees Kuiper
Jeugd
Kimberly de Jonge
WMO
Dirk v.d. Wedden
De voorzitters roepen de clusters bij elkaar.
Herman stelt de vraagt aan de leden van de ASD wat zij verwachten van de voorzitter en hij ontvangt
graag feedback.
Er komt nog een gesprek met de wethouder en de beoogd voorzitter. De ASD draagt de beoogd
voorzitter voor aan het college.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
-

Volgende vergadering: maandag 8 februari 2021
o 09.00 – 10.00 uur clusters
o 10.00 – 11.30 uur plenair
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Actielijst Adviesraad Sociaal Domein per 11 januari 2021
Nr.

Actie-/aandachtspunt

Wie/stand van
zaken

Gereed/afgedaan

Janneke

doorlopend

allen

doorlopend

Tieme

doorlopend

OPENSTAAND
1.
10.
15.
18.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Vergaderdata maandelijks opnemen op de
website en in de Steenwijker Express
Vroegtijdig aan Janneke doorgeven als je niet
aanwezig kunt zijn bij een vergadering
Mailen naar leden ASD bij gemaakt afspraken
bij bijv. NWG met de vraag wie mee wil
Voorstel uitwerken m.b.t. het schakelen met
Joke Wierbos (teamleider frontoffice TUSD)
Rapporten BDO, VNG en Het Hernieuwd
Perspectief en overzicht verantwoordelijke
beleidsambtenaren doen toekomen aan de
nieuwe leden
Mogelijkheid vergaderen via Ibabs
onderzoeken
Stuk inzake armoedeval (Olst/Wijhe)
bespreken in het cluster Participatie
Eerder opgestelde notitie inzake focusgroepen
doen toekomen aan het werkgroepje
Notitie werkwijze focusgroepen opstellen
Notitie werkwijze focusgroepen op de agenda
Sociale kaart Steenwijkerland opzoeken

DB
Janneke

12.01.2021

Janneke

08.02.2021

Cluster
Participatie
Janneke

08.02.2021

Werkgroepje
Janneke
Sarie

08.03.2021
08.03.2021
13.01.2021

Dirk

gereed

Sarie
Dirk

gereed
gereed

Janneke

Gereed 05102020

Allen

gereed

Dirk

gereed

Dirk

gereed

Janneke

gereed

Dirk

gereed

Janneke

gereed

12.01.2021

GEREED
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
11.
12.

Eibe uitnodigen voor de vergadering van 2
november voor zijn presentatie die gegeven is
in een werkvergadering. Dirk vraagt Henk.
Ernstig tekort aanhalen bij presentatie Eibe
Henk Demkes vragen wie verantwoordelijk is
voor welke portefeuille
Rapporten BDO, VNG en HHP printen en
versturen naar de deelnemers ASD
Bespreken in de vergadering van 2 november
wie naar de bijeenkomst WvGGZ gaat op 17
november 2020
Contact opnemen met de voorzitter van
Diakonaal Platform over wat hij en de ASD
voor elkaar kunnen betekenen
Mevrouw inzake WMO uitnodigen voor de
vergadering van 2 november
Advertenties vacature(s) voor de Steenwijker
Express opzoeken
Henk vragen naar de politieke planning zodat
deze op de agenda van 2 november kan
Layout en spelling jaarverslag
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13.

14.
16.

17.

19.
20.

21.
24.

22.
23.
25.

26.
27.

Overzicht (organogram) met samenstelling
gemeentelijke sociale dienst (sociaal domein)
opvragen bij Henk
Focusgroepen opnemen op de agenda van 2
november
In vergadering van december bespreken hoe
aansluiting te vinden bij de gemeente inzake
de transformatie sociaal domein
Terugkoppeling op visiedocument Participatie
op agenda van 7 december 2020 en de
wethouder hiervoor uitnodigen
Op de website laten aanpassen dat het
jaarverslag 2019 is en niet 2020
Op welke manier structureel contact houden
met de voorzitter van Diakonaal Platform.
Uitwerken.
Henk nogmaals benaderen voor de punten die
hij nog niet heeft aangeleverd
Contact opnemen met Eibe wat precies de
verwachting is vanuit de gemeente m.b.t.
aanhaken bij projectgroep transformatie.
Handvaten opstellen voor de focusgroepen
Voorstel (handvaten) Kimberby focusgroepen
op de agenda van januari opnemen
Contact opnemen met Henrieke Hofsteenge
van Sociaal Werk de Kop inzake initiatieven
eenzaamheid (gesprekken met inwoners)
Input voor advies bezuinigingen aanleveren
bij Dirk
Memo inzake werkwijze ASD en rol bij
transformatie sturen naar Henk, Eibe en de
wethouder

Dirk

gereed

Janneke

gereed

allen

gereed

Janneke

gereed

Janneke

gereed

Dirk

gereed

Dirk

gereed

Dirk

gereed

Kimberly
Janneke

11.01.2021
11.01.2021

Dirk

z.s.m.

Allen

28.12.2020

Dirk

10.12.2020
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