Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland
Notulen vergadering d.d. 13 mei 2019
Aanwezig
Voorzitter
Cluster Jeugd

: Henk Houter
: Bert Beltman, Sarie van Andel, Dick van Rossen en
Kimberly de Jonge
Cluster Participatie : Tieme Smook en Koene Pit
Cluster Wmo
: Jose Settels, Lammy Major, Cokkie Feith en Jeanne Kok
Ambtelijk secretaris : Jannie Bruintjes
Afwezig
met kennisgeving : Gé Hoogma, Cees Kuiper, Marloes Timmerman
____________________________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Als gasten zijn vandaag aanwezig, Peter De Vuijst en Eva Jonker, Ellen Roosendaal en
beoogd lid Chris Pols.
2. Mededelingen
a. bijpraten actuele zaken
- Gé Hoogma is vandaag afwezig;
- Henk Houter deelt mee dat Marloes Timmerman, Jannes Bennink en Marjolein Spier
stoppen met hun werk voor de Adviesraad, alle drie ontvangen ze als dank een attentie.
Ze worden bedankt voor hun inzet, betrokkenheid en persoonlijke inbreng als lid van
de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland;
- de adviesaanvraag Plan van aanpak stijgende kosten Jeugdhulp wordt toegevoegd aan
de agenda;
- het concept Jaarverslag 2018 wordt uitgedeeld en verder besproken bij agendapunt 12.
b. verslag regionaal voorzittersoverleg d.d. 25 april 2019
- Henk Houter en Gé Hoogma zijn gezamenlijk hier naar toe geweest. Het wordt als nuttig
ervaren om hierbij aanwezig te zijn. Gerry Vrielink gaat minder werken, ze gaat nog
kijken in hoeverre ze zaken gaat afstoten;
- Anne-Wil Lensen van Zorgbelang Overijssel stopt met haar werkzaamheden voor Zorgbelang Overijssel, ze gaat de participatieraad Zwolle ondersteunen.
3. 10.15 – 10.45 uur wethouder Trijn Jongman schuift aan – bijpraten actuele zaken
- vanuit de vergadering van 18 maart jl. stonden er nog twee vragen open te weten:
 stand van zaken leerlingenvervoer
 komt er nog een vervolg op het Lang zult u Wonen potje?
Voor wat betreft het leerlingenvervoer kan de wethouder melden dat dit momenteel
goed georganiseerd is, er zijn geen klachten. We gaan nog een jaar verder met de
huidige aanbieder;
Voor Het Lang zult u Wonen potje zijn op dit moment geen financiële middelen
beschikbaar. Er volgt nog een inventariserend onderzoek, wie is het echt nodig,
welke mensen zijn dit en hoe bereik je die?
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Verder kan de wethouder melden dat:
- wethouder Jongman en wethouder Bijl terugkijken op een goed gesprek met het
dagelijks bestuur van de Adviesraad (beide voorzitters en de clustervoorzitters),
er zijn diverse zaken besproken.
Wat er speelt, actuele zaken:
- het Mantelzorgcompliment, hoe gaan we dat aanzetten, het advies volgt binnenkort;
- de integrale toegang, hoe gaan we om met het gebouw (gemeentehuis Vendelweg),
het streven is nog steeds alles onder één dak. Er zijn nog veel vragen die moeten worden
onderzocht en waarop antwoorden moeten komen, wat geeft meerwaarde;
- schuldendienst, zaken duren te lang, traject moet compacter. Vanuit de Adviesraad wordt
opgemerkt dat de analyse korter moet, bij wie moet je zijn voor wat of welke hulp, geen of
minder hokjes denken;
- het contract met Sociaal Werk De Kop wordt met drie jaar verlengd;
- vanuit de Adviesraad worden de zorgen rondom de stijgende kosten jeugdhulp geuit.
Deze week volgt hierover een advies vanuit de Adviesraad, deze wordt richting het college
gestuurd, Bert Beltman regelt dit. Proberen meer grip te krijgen op het systeem. De zorg
voor de jeugd dient bovenaan te staan, zoveel mogelijk de systeemfouten eruit halen.
Goed kijken wát is er nodig voor de jeugd en voor ogen houden, wat nodig is, is nodig!
De wethouder wijst nog op de VNG brief die in de krant heeft gestaan. Het gaat niet alleen
om geld, het gaat ook om denken. Veel instanties, geeft ook veel eigen belang.
4. Cluster Jeugd
a. terugkoppeling cluster Jeugd
- Marieke Dawson is vandaag wegens vakantie afwezig, Tjitske Siderius is aanwezig
vanuit de ambtelijke organisatie;
- de zorg rondom de wachttijden bij Karakter wordt besproken, Tjitske gaat hier verder
naar kijken;
- het concept Advies stijgende kosten jeugdhulp 2018/Plan van Aanpak wordt voorgelegd
aan de leden van de Adviesraad, kan de raad hiermee akkoord gaan? Er worden enkele
op- en aanmerkingen gemaakt. Deze zullen worden aangepast in het stuk. Bert Beltman
zal zorgen dat het advies tijdig bij Tjitske Siderius wordt aangeleverd.
b. verslag cluster Jeugd d.d. 18 maart 2019
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
c. lokaal educatief akkoord
De Adviesraad heeft als bijlage het Werkdocument Steenwijkerlands akkoord opvang –
onderwijs – zorg toegezonden gekregen. Als Adviesraad zijn we hier bij betrokken geweest.
Sarie van Andel is enigszins kritisch over het stuk. Veel woorden voor ga het gezin in,
zo snel mogelijk!
5. Cluster Wmo
a. terugkoppeling cluster Wmo
- Josephine Schijve is aanwezig als contactambtenaar cluster Wmo;
- vanuit de ambtelijke organisatie schuiven vanmorgen aan, Willy van der Spek en Roos-Marie
van Leeuwen (opvolgster Angelique Claes);
- Tessa Wolves en Roos-Marie van Leeuwen zullen het cluster bijpraten over de Wvggz
(Wet verplichte GGZ) hiervoor wordt een afspraak gepland;
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- Willie van der Spek vertelt het één en ander over het plan dementievriendelijke gemeente.
Het doel hiervan is dementie meer bekendheid geven. Dit zal gebeuren doormiddel van het
geven van een training. Het aantal deelnemers zal rond de 300 personen liggen, het doel is
ketenaanpak verbeteren en het vergroten van kennis onder inwoners. Het KCC en de WMO
consulenten hebben de training al gevolgd. De suggestie wordt gedaan om ook de medewerkers van de GSD hieraan deel te laten nemen;
- Josephine Schijve wijst nogmaals op het hoge aantal WMO aanvragen, in de komende
Gemeenteraadsvergadering zal hierover ook een vraag worden gesteld;
- respijtzorg, veelal is er geen oplossing, dit geeft meer onrust.
(uitleg respijtzorg -> als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg
tijdelijk worden overgenomen door een professional of vrijwilliger zodat de mantelzorger
even tijd voor zichzelf kan nemen).
b. verslag cluster Wmo d.d. 18 maart 2019
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Cluster Participatie
a. terugkoppeling cluster Participatie
- Jan Knol is aanwezig als contactambtenaar en tevens schuift vanmorgen Michiel Veldman
aan vanuit de IGSD;
- de stand van zaken rondom de transitie IGSD wordt besproken;
- transitie/integrale visie op de huisvesting, binnen 2 jaar mogelijk alles onder één dak;
- het sociaal plan is goedgekeurd, de verdeling van het personeel is bekend, in juni hoopt
men dit af te kunnen ronden
- men heeft zich als doel gesteld om vanaf 1 januari 2020 te beginnen met huisbezoeken,
hoe mee omgaan;
- er wordt geprobeerd om een afspraak in te plannen met de directeur NWG, Jan Knol gaat
hierin bemiddelen;
- de dagbesteding RIBW zal ondergebracht worden bij de NWG;
- kredietbank, vastgesteld is dat de rente wordt bevroren op 5%, nog hoog, maar minder
extreem.
b. verslag cluster Participatie d.d. 18 maart 2019
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
Bijlage 5
- digitaal verzonden
Bijlage 6
- digitaal verzonden
Bijlage 7
- digitaal verzonden

Sociaal Werk De Kop – Jaarverslag 2018

v.k.a.

Stand van zaken Plan van Aanpak
Sociaal Werk De Kop – 2018
Sociaal Werk De Kop
Jaarrapportage – 2018 in cijfers

v.k.a.

Uitgaande stukken
-

-

-

v.k.a.
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8. Concept verslag vergadering d.d. 18 maart 2019
Tekstueel
- Gé Hoogma nog toevoegen aan de aanwezigen;
- Jeanne Kok toevoegen als aanwezige bij het cluster Wmo en ook Cokkie Feith nog
toevoegen als aanwezige bij het cluster Wmo.
b. Inhoudelijk
- Bladzijde 6, agendapunt 11 – Voorstellen nieuwe kandidaat-leden
Met de nieuwe voorzitter is afgesproken dat vanaf nu voor alle nieuwe leden een
VOG aangevraagd moet worden.
9. Brainstormgesprek met webteam en communicatie – stand van zaken
Bert Beltman merkt op dat dit agendapunt ook op de agenda van 1 juli a.s. geplaatst
moet worden. De werkgroep is bij elkaar geweest op 11 april 2019. Uit dit gesprek kwam
naar voren dat we een stip op de horizon moeten hebben, wat hebben we nodig?
Binnenkort zal er in de Triangel, het personeelsblad van de gemeente Steenwijkerland
een interview komen te staan welke gehouden is met de nieuwe voorzitter Gé Hoogma.
Op 1 juli a.s. zal er na de reguliere Adviesraadvergadering ’s middags een scholingsmiddag in communicatie worden gehouden. Het uitgangspunt hierbij is het document
Partners in Participatie van Movisie. Aan de leden wordt gevraagd dit document goed
te bestuderen voor de scholingsmiddag. Op 6 november a.s. tijdens onze jaarlijkse studiedag in Fredeshiem gaan we hier dan verder over doorpraten.
10. Voorstellen nieuw kandidaat lid
Vandaag is in de Adviesraadvergadering aanwezig Chris Pols als beoogd lid.
Henk Houter en Cees Kuiper hebben met hem een sollicitatiegesprek gevoerd. Chris woont
in Giethoorn en gaf aan dat zijn interesse uitging naar zaken rondom Jeugd en Participatie.
Hij werkte en promoveerde in Londen af op Participatie. Heeft altijd gewerkt in het speciaal
onderwijs ook gedurende zijn tijd in Afrika. Heeft later toen hij weer terug in Nederland was
nog op managementniveau in Vlaardingen/Schiedam gewerkt. Hij geeft aan graag een
bijdrage te willen leveren aan de Adviesraad.
De leden van de Adviesraad besluiten unaniem dat Chris als nieuw lid van de Adviesraad
toegevoegd wordt aan het cluster Participatie. Hij zal worden voorgedragen aan het college
van B&W.
11. Scholingsdag 6 november 2019 – stand van zaken
Dick van Rossen geeft aan dat het thema van deze dag communicatie zal zijn, dat wordt
de rode draad. Het zal een actieve dag worden, het hoe en wat moet nog nader door de
werkgroep worden overlegd. De locatie zal net als voorgaande jaren Fredeshiem zijn.
12. Concept Jaarverslag 2018
Er worden diverse op- en aanmerkingen gemaakt. Henk zal daarom het één en ander
aanpassen in dit concept, Jeanne Kok zal er ook dit jaar weer voor zorgen dat alles
er weer netjes uit komt te zien.
13. Rondvraag
- Jeanne Kok wijst op de GGZ netwerkbijeenkomst Wachttijden beschermd wonen en
Centrale Toegang op maandag 27 mei 2019. Zelf is ze verhinderd, voorzitter Houter
kijkt of hij erbij kan zijn;
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- de voorzitter informeert nog even bij de toehoorders van vandaag hoe ze de vergadering
hebben ervaren. Peter De Vuijst geeft aan dat hij het als heel interessant heeft ervaren,
hij gaat nadenken over of hij er weer bij zal zijn, heeft nog wat twijfels. Hetzelfde geldt
voor Ellen Roosendaal ook zij vraagt zich af in hoeverre het voor haar zinvol is.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur en dankt een ieder voor hun inbreng.
De volgende reguliere vergadering staat gepland op maandag 1 juli 2019,
aanvang 10.00 uur in vergaderkamer 2.01 van het gemeentehuis.

Actie- / Aandachtspunt

Wie / Stand van zaken

Januari 2020 - nieuwe wet in de GGZ
(Wvggz) in werking, er volgt een plan
van aanpak
Hans van der Haar uitnodigen voor
de Adviesraadvergadering van
1 juli 2019
Doorpraten personele gebeuren IGSD
- Wet inburgering
Willie van der Spek uitnodigen voor
toelichting op de a.s. nieuwe
wetgeving
Griffie uitnodigen
- navragen inzage in Ibabs
- doel -> communicatie onderling
verbeteren
Uitnodigen Ombudsvrouw
- ergens in het najaar

Wethouder Trijn Jongman
-> voorzitter Adviesraad gaat
navraag doen
Voorzitter Henk Houter
Agenderen voor Adviesraad van
1 juli 2019

Gereed /
Afgedaan

Voorzitter Adviesraad

Voorzitter Adviesraad

Voorzitter Adviesraad
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