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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Ook vanmorgen mogen we weer
een aantal gasten welkom heten, Roselique Liezen, Cokkie Feith en de heren Cees Kuiper,
Dick van Rossen, Bert Beltman en de heer Rabbens.
2. 11.30 uur: Wethouder Dieke Frantzen aan,
beantwoording vraag Adviesraad en bijpraten diverse zaken
De volgende vraag hebben we aan haar voorgelegd:
- Hoe staat het in Steenwijkerland met de implementatie van het VN verdrag voor mensen met een
beperking?
De wethouder geeft aan dat dit nog niet zo’n eenvoudige vraag is. Er loopt een onderzoek
naar de toegankelijkheid, gaat erg over de fysieke toegankelijkheid. Ook word er gelet op de
dementievriendelijkheid. De resultaten uit deze onderzoeken eerst afwachten, daarna onder
andere de uitkomsten hiervan bespreken met de Adviesraad. Ook de Gehandicaptenraad
wordt hierbij betrokken. Nogmaals merkt de wethouder op dat het geheel niet zo gemakkelijk
is als het misschien lijkt.
Marry Gorte vraagt de wethouder naar de PGB verhoging. Wethouder Frantzen antwoordt
dat dit behandeld wordt in de Politieke Markt en in de Raadsvergadering van 19 december
a.s. De verhoging heeft te maken met de inflatie en zal via een hamerstuk behandeld worden.
Ook vraagt Marry of er al een antwoord bekend is op de vraag van de Adviesraad aan het
college van B&W om een abonnement ter ondersteuning van de Adviesraad af te mogen
sluiten. Zorgbelang Overijssel stop met het programma ‘Aandacht voor iedereen’ ze kan de
ondersteuning aan de 11 gemeenten in regio IJsselland alleen voortzetten als de adviesraden
daarvoor gaan betalen door middel van een abonnement. Wethouder Frantzen geeft aan dat
deze vraag geagendeerd staat voor het portefeuille-overleg. Ze verwacht hier een positief
advies op, daarna kan het besloten worden in de collegevergadering van deze of volgende
week, Josephine Schijve zal dit afhandelen.
Wethouder Frantzen tipt in het kort nog een aantal dingen aan te weten:
- via de website van de gemeente Steenwijkerland, kan via het kopje Zorg en welzijn voortaan
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doorgelinkt worden naar de Sociale kaart Steenwijkerland. Op deze Sociale kaart Steenwijkerland staan de namen en adressen van organisaties en initiatieven die actief zijn op het
gebied van gezondheid, ondersteuning, onderwijs, welzijn en zorg, alles in één overzicht bij
elkaar.
Onder de rubrieken maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg vindt je organisaties
waarmee de gemeente een contract heeft. Dat betekent dat als je een indicatie hebt, de kosten
voor deze ondersteuning worden betaald (er wordt wel een eigen bijdrage gevraagd).
Daarnaast vindt je op deze sociale kaart ook een overzicht van bijvoorbeeld huisartsen,
scholen, welzijnsorganisaties, organisaties waar men terecht kan voor schuldhulpverlening
en nog veel meer. Kortom, een handig hulpmiddel als je op zoek bent naar namen en adressen
van organisaties die je verder kunnen helpen.
De wethouder merkt verder nog op dat er op de website nog steeds wel erg veel ‘ambtenaren
taal’ gesproken wordt. Hiermee gaat men nog aan de slag, met een hulpvraag over de Wmo
of de Jeugdhulp dien je niet uit te komen bij beleidsstukken maar op de ‘help-me’ site.
Veel zaken gaan goed maar er zijn zeker ook nog veel zaken die beter kunnen.
Per 1 januari 2018 vinden de veranderingen harmonisatie kleuteropvang plaats.
De gemeente is hierbij nu verder niet aan zet, volgens de wethouder blijft er keuze en
blijft er spreiding in het gebied.
Ook hebben we vanaf 1 januari te maken met de nieuwe organisatie Sociaal Werk De Kop.
Vanaf die datum is er in Steenwijkerland één organisatie voor alles wat met sociaal werk te
maken heeft, je kunt er met al uw vragen over gezondheid, ondersteuning, relaties, welzijn en
zorg terecht.
Hier valt ook het maatschappelijk werk en het welzijnswerk onder dat nu nog door Zorggroep
Oude en Nieuwe Land, MEE en Timpaan wordt gedaan.
Welke taken horen vanaf 1 januari 2018 bij Sociaal Werk De Kop?
- maatschappelijk werk
- welzijnswerk
- jongerenwerk
- cliëntondersteuning
- ondersteuning van mantelzorgers
- ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersprojecten
- opvoedondersteuning
- ondersteuning bij sport, bewegen en een gezonde leefstijl
Als laatste laat wethouder Frantzen nog weten dat ze navraag gaat doen wie er precies
betrokken zijn geweest bij de benoeming van de Sociaal Ombudsvrouw.
3. 10.30 uur: Bijpraten Adviesraad door Jan Knol en Mart Oude Egbrink
onderwerp: stand van zaken (voortgang) IGSD en NWG
Ook deze keer is Heleen Rijnkels hierbij aanwezig, zij heeft onderzoek gedaan naar de
toegangstaken participatiewet/IGSD, vanmorgen geeft ze de stand van zaken per december
2017 weer, doormiddel van het geven van een presentatie met als onderwerp: Samenvoegen
toegang Participatie, Jeugd, Wmo (doorontwikkeling toegangstaken Steenwijkerland
2018/2019).
Samenvattend kan worden gesproken van de volgenden conclusies op hoofdlijnen:
- groot deel taken IGSD zijn toegangstaken
- overige taken inkopen en/of bij (samenwerkingsverband) gemeente beleggen
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- kansen om taken/werkprocessen anders in te richten
- mogelijkheden nieuwe uitvoeringspraktijk gefaseerd in te richten
- zorgvuldig implementatietraject nodig
Naar aanleiding van haar presentatie merkt Heleen verder nog op dat wanneer je de
zaken zo uitvoert als waarvan in de presentatie wordt uitgegaan dat je dan straks
ook helemaal geen IGSD meer nodig hebt. Een splitsing zal dan ook hoogstwaarschijnlijk
zijn.
Dirk van der Wedden merkt op dat de cultuur van de medewerkers bij de IGSD wel
totaal anders is dan van de Wmo medewerkers bij de gemeente. Wie voert hier straks de
regie op? De stuurgroep bestaande uit de twee gemeentesecretarissen en de directeur van
IGSD stellen gezamenlijk hiervoor een plan van aanpak vast, zij stellen daarmee dan ook
de contouren vast, hoe gaan we zaken inrichten? Er zal wel degelijk aandacht zijn voor het
cultuuraspect en de teamvorming.
In de eerste week van maart 2018 zal de knoop worden doorgehakt, hoe gaan we verder?
Henk Houter vraagt aan Mart Oude Egbrink in welke vorm en hoe de Adviesraad verder
bij deze besluitvorming wordt betrokken, ofwel wanneer kan er advies worden gegeven?
Marry Gorte merkt nog op dat het eigenlijk niet handig was dat er vandaag geen stukken
beschikbaar waren, was eigenlijk wel nodig geweest. Jan Knol antwoordt dat de leden
stukken krijgen toegestuurd. Mart Oude Egbrink geeft daarbij aan dat de presentatie
zoals Heleen deze vanmorgen heeft gegeven ook gebruikt kan worden tijdens de eerstkomende Adviesraadvergadering van 29 januari 2018, in principe liggen de conclusies
dan al wel vast. Voor deze vergadering worden Mart, Jan en Heleen opnieuw uitgenodigd
daarna is er nog tijd voor het afgeven van een advies.
4. Mededelingen
a. mondelinge verslag van het gesprek met de wethouders Dieke Frantzen en
Oene Akkerman op 22 november 2017
Bij dit overleg was naast de wethouders Frantzen en Akkerman ook Josephine Schijve
aanwezig. Het overleg handelde met name over het gevoel dat de Adviesraad nog steeds
dingen lijkt te missen en dat nog steeds zaken ons te laat bereiken. Soms is het lastig om te
weten te komen wat er nu precies gaande is, wat speelt waar.
Ditmaal was het tot ieders tevredenheid wel een verhelderend gesprek.
5. Cluster Jeugd
a. terugkoppeling cluster Jeugd
- Sarie van Andel en Jeanne Kok zijn samen naar een bijeenkomst van Zorgbelang in Zwolle
geweest deze bijeenkomst ging onder meer over de Jeugdhulp 18- / 18+. Hoe heeft elke
gemeente de hulp aan 18+ geregeld? Welke regelingen zijn er? Wordt er in het voortraject
aandacht besteed aan 18+ en zo ja op welke wijze?
Judith Kolk van de Eenheid Beleid Leefwereld – Sociaal Domein heeft een lijst opgesteld
met daarop alle pijnpunten, deze zijn goed in beeld. Een probleem is en blijft goede huisvesting;
Bij de 16 jarigen eigenlijk al zeggen -> let op! dat er te zijner tijd een soepele overgang komt.
- Sarie is naar de presentatie van de Tintengroep geweest, de vraag wordt gesteld voor hoe
lang de gemeente het contract met de Tintengroep is aangegaan? Eén of twee jaar?
Henk Houter denkt dat het om een driejarig contract gaat. Marry Gorte geeft aan dat de
wet naar drie jarige contracten toe wil, maar dat dit nu nog niet zo is;
- de wachtlijsten bij Acare zijn inmiddels weggewerkt door de praktijkondersteuners
bij de huisartsen, in Vollenhove gaat er nu ook een praktijkondersteuner aan het werk bij
de huisarts aldaar;
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- de contracten ten aanzien van de harmonisatie peuterspeelzalen zijn getekend;
- gevraagd is nog naar de zogenaamde Klijnsma gelden, de gemeente Staphorst heeft deze
in de algemene middelen gestort, wat is er bij Steenwijkerland mee gebeurd? Sarie gaat
dit verder uitzoeken.
b. verslag cluster Jeugd d.d. 23 oktober 2017
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Cluster Wmo
a. terugkoppeling cluster Wmo
- donderdag 14 december 2017 wordt er een bezoek gebracht aan Nijenstede, tot nu toe
hebben zich hiervoor aangemeld, Henk, Cees, Lammy, Sarie en Dirk. Mochten er nog
meer leden zijn die graag mee willen, dat kan en mag, dan graag even aanmelden bij
Dirk;
- zorgval (grensgevallen Wmo en WLZ), minder uren meer betalen? deze vraag wordt
neergelegd bij Hans van der Haar tijdens de clustervergadering van 29 januari 2018.
Tevens zal dan worden gevraagd naar de kwaliteitseisen van de Wmo consulenten,
hoe gaat men daarmee om?
b. verslag cluster Wmo d.d. 23 oktober 2017
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Cluster Participatie
a. terugkoppeling cluster Participatie
- het raadsvoorstel verordeningen participatiewet – Re integratie Participatiewet,
de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet en de Maatregelenverordening
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Steenwijkerland wordt kort besproken.
Het gaat om aanpassingen op punten en komma’s, met het raadsvoorstel wordt dan ook
ingestemd, kan door zonder op- of aanmerkingen. Wel zijn er twee vragen die neergelegd
worden bij Mart Oude Egbrink en Jan Knol, dit betreft de ziektekostenverzekering, wat valt
er wel en wat valt er niet onder + zorg in natura. En de andere vraag betreft de rente die het
GKB rekent? Hoe verhoudt zich die? Is toch niet bedoelt om winst te maken.
b. verslag cluster Participatie d.d. 23 oktober 2017
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Ingekomen stukken
Ingekomen stukken
Bijlage 5a

Uitgaande stukken
Bijlage 5b

Brief namens het college van burgemeester en
wethouders gemeente Steenwijkerland
d.d. 14 september 2017
Betreft: Advies Plan van Aanpak Dementievriendelijke Samenleving Steenwijkerland

v.k.a.

Brief aan het college van burgemeester en
wethouders gemeente Steenwijkerland
d.d. 14 september 2017
Betreft: Advies Wijziging art. 6 Verordening
maatschappelijke ondersteuning
Steenwijkerland

v.k.a.
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Bijlage 5c

Brief aan het college van burgemeester en
wethouders gemeente Steenwijkerland
d.d. 13 november 2017
Onderwerp: Wijziging verordening jeugdhulp
gemeente Steenwijkerland

v.k.a.

9. Concept verslag vergadering d.d. 23 oktober 2017
Wegens tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van
29 januari 2018.
10. 11.30 uur: Gesprek met Angelique Claes – bijlage 7
+ brainstormen over de aanpak van mensen met verward gedrag
Angelique heeft Tessa Wolves meegenomen zij is beleidsmedewerker Openbare Orde
en Veiligheid, ze is erbij omdat dit onderwerp ook Openbare Orde en Veiligheid raakt,
een gezamenlijke aanpak is op dit onderwerp noodzakelijk.
Aan de hand van een door hen gemaakt schema met daarin de eerste inzichten wordt
uitgelegd hoe men omgaat met mensen met verward gedrag. Wat gebeurd er als er een
melding binnenkomt, wie zijn er dan aan zet, wie worden hier dan op ingezet. De eerste
vraag die hierbij gesteld wordt is bijvoorbeeld, wel of geen politiemelding, vanuit hier
doorloopt men dan een schema en wordt er een vorm van hulp op ingezet.
Veel zaken lopen best goed in Steenwijkerland, maar niet overal liggen goede werkafspraken onder, door middel van het in beeld brengen van de stappen die genomen
worden of moeten worden genomen probeert men hier verbetering in aan te brengen.
Een aantal dingen die opvallen rondom mensen met verward gedrag zijn:
- er is sprake van veel/vaak woonoverlast;
- belangrijk is de rol van de huisarts/de poh’er (praktijkondersteuner huisarts);
- Sander van ’t Zand mist hierin de rol van de kerken;
- Jeanne Kok geeft aan dat 24 uurs bereikbaarheid erg belangrijk is! Het kan niet zo zijn
dat mensen die bellen met een hulpvraag een bandje te horen krijgen met, morgen om
09.00 uur zijn wij weer bereikbaar, veel problemen doen zich juist voor buiten de reguliere
kantoortijden om. Vooral ’s avonds en in het weekend doen zich problemen voor;
- Sarie van Andel vraagt de dames of dit soort zaken ook gedeeld worden met Zorgbelang
Overijssel, de gemeente Steenwijkerland is hierbij al jaren aangesloten. Iedere keer zelf het
wiel weer uitvinden is zonde, er kunnen toch waarschijnlijk ook vruchten worden geplukt
van bestaande kennis en ervaringen van anderen. Angelique antwoordt hierop dat alle tips
welkom zijn, ook het delen van bronnen juicht ze toe;
- privacy is best een belangrijk punt rondom mensen met verward gedrag;
Angelique geeft aan dat er een vervolg op deze bijeenkomst komt. Dirk van der Wedden
en Sander van ’t Zand geven beide aan wel te willen meedenken over deze problematiek.
11. Nieuwe leden ASD – vacatures/sollicitatiegesprekken
Ditmaal hebben we verrassend veel reacties gehad op de oproep voor nieuwe leden.
Nadat de vijf kandidaat leden de zaal (even) hebben verlaten, worden heel in het kort
de gesprekken die met hen gevoerd zijn teruggekoppeld. Wat het toetreden tot de Adviesraad betreft, adviseert de Adviesraad positief. Met ingang van deze vergadering zijn de
heren Jannes Bennink, Dick van Rossen, Bert Beltman, Cees Kuiper en Tieme Smook
benoemd als leden van de Adviesraad.
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Hiervoor gaat een voorstel naar B&W, de ambtelijk secretaris zal dit verder regelen.
De verdeling over de clusters is als volgt:
- cluster Wmo -> Jannes Bennink
- cluster Jeugd -> Dick van Rossen en Bert Beltman
- cluster Participatie -> Cees Kuiper en Tieme Smook
Henk Houter geeft aan dat er nog gesprekken gevoerd zullen gaan worden met mevrouw
Cokkie Feith en de heer Rabbens over een eventueel lidmaatschap.
12. Evaluatie Studiedag – 8 november 2017
Men is het met elkaar eens dat de invulling van deze Studiedag een praktische invulling
had. Het was goed om de verhalen uit de praktijk eens te horen.
13. Rondvraag
- Jeanne Kokt tipt het probleem aan van de prijzen die bewindvoering met zich mee
brengt, prijzen van € 40,00 - € 45,00 per uur voor mensen met een sociaal minimum
vindt zij echt niet kunnen. Er zitten bovendien goede en slechte bij! Punt voor het
cluster Participatie;
- Marloes Timmerman komt terug op het openbaar vervoer in de buitengebieden.
Dit laat momenteel te wensen over, is slecht voor elkaar. Ouderen weten bijvoorbeeld
niet hoe ze in Steenwijk moeten komen. Ze is van mening dat dit punt op de kaart moet
worden gezet voor het sociale gebeuren. Ook het vervoer op de zaterdagen (het weekend)
geeft met name voor jongeren ook problemen;
- Cokkie Feith bedankt voor het feit dat ze vandaag welkom was om de Adviesraadvergadering eens bij te wonen. Ze kijkt op van de diversiteit die ter tafel komt. De heer
Rabbinge die ook als gast aanwezig was sluit zich hierbij aan;
- Cees Kuiper wijst op een interessant artikel wat recent in de Volkskrant heeft gestaan, dit
artikel ging in op de eenzaamheid onder ouderen. De eenzaamheid neemt toe onder
kwetsbare groepen, vooral onder ouderen die maatschappelijke ondersteuning krijgen van
hun gemeente. Dit is een van de conclusies van de monitor Sociaal Domein van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP).
- de ambtelijk secretaris zal de Jaarplanning 2018 ook mailen naar alle leden.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.15 uur en dankt een ieder voor hun inbreng.
De volgende reguliere vergadering staat gepland op maandag 29 januari 2018,
aanvang 10.00 uur in vergaderkamer 2.01 van het gemeentehuis.

Actie- / Aandachtspunt

Wie / Stand van zaken

Aandacht houden voor
toiletvoorzieningen in de binnenstad

Adviesraad en wethouder
Frantzen

ICT ontwikkeling in gemeente
Steenwijkerland / Privacybeleid

College van B&W gemeente
Steenwijkerland
Nick Elshof – Team Beleid
Leefwereld – Sociaal Domein
College van B&W gemeente
Steenwijkerland
Marieke Dawson – Team Beleid
Leefwereld - Sociaal Domein

Stand van zaken PGB

Gereed /
Afgedaan
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Uitvoering Plan van Aanpak

Adviesraad Sociaal Domein SWL
Cluster Wmo
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