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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
Vandaag zijn afwezig Marloes Timmerman wegens andere verplichtingen en Lammy Major
wegens ziekte.
Marjan Janssen is ook afwezig, ze heeft te kennen gegeven dat ze wegens gezondheidsredenen
gaat/moet stoppen met haar werkzaamheden voor de Adviesraad. Ze neemt tijdens de
studiedag op 7 november a.s. afscheid van iedereen.
Cees Kuiper is er vandaag gelukkig weer bij, hij dankt de leden voor het prachtige bloemstuk
wat hij namens de Adviesraad heeft ontvangen.
2. Mededelingen
De voorzitter heeft kennis gemaakt met Irma van Beek de nieuwe sociaal ombudsvrouw van
de gemeente Steenwijkerland. Op 10 december a.s. komt ze in de Adviesraadvergadering om
zichzelf te presenteren. Ze komt uitleggen wat de ombudsfunctie nu precies inhoudt en waarvoor inwoners bij haar terecht kunnen.
Henk Houter en Marjolein Spier hadden op 1 november a.s. een overleg gepland staan met
Margriet Nijstad de directeur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld. Deze afspraak is
echter afgezegd wegens ziekte.
Op 19 september jl. heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de wethouders
Akkerman en Jongman. Vanuit de Adviesraad waren hierbij aanwezig, voorzitter Houter,
Bert Beltman en Jose Settels. Vanuit de kant van de wethouders is toegezegd dat ze bij iedere
Adviesraadvergadering even kort zullen aanschuiven, dit om vragen te beantwoorden en om
even kort een stand van zaken te geven.
Vanuit de Adviesraad wordt opgemerkt dat hun aanwezigheid wel een kritische achtergrond
dient te hebben, ook de Adviesraad zal kritische stellingen meer moeten ontwikkelen.
Ten aanzien van de clusteroverleggen wordt voorgesteld om te gaan werken met adviezen
in een format.
3. 10.15 – 10.30 uur Wethouder Trijn Jongman schuift aan
beantwoording vragen Adviesraad en bijpraten diverse zaken
Wethouder Jongman is vandaag voor het eerst aanwezig, ze stelt zich eerst even kort voor.
Sinds 14 mei 2018 is ze wethouder Zorg en heeft daarnaast ook Kunst & Cultuur en Onderwijs
in haar portefeuille. Ze is geboren en getogen in Vollenhove en heeft HBO bestuurskunde
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gestudeerd. Voordat ze in mei jl. wethouder werd had ze er al 12 jaar opzitten als
gemeenteraadslid voor de PvdA.
Onderstaande vragen zijn tijdens deze vergadering met haar besproken:
- Hoe denkt de wethouder over het overschot op beschermd wonen/Wmo in de Najaarsnota?
Is dit in lijn met andere gemeenten? Is dit geld geoormerkt? Wat zijn de verwachtingen over
2018?
De wethouder laat weten deze vraag te hebben uitgezet bij de ambtenaren, maar heeft er
nog geen reactie terug op ontvangen. Men verwacht een overschot. De gemeente Zwolle
heeft veel geld over, dit overschot valt terug naar de gemeentes. Zo’n 6-7 ton vloeit terug
in de risicoparagraaf. Dit geld moet eigenlijk wel vastgehouden worden in het sociale domein
in plaats van in de reserve.
De 1 miljoen die men nu te kort komt wordt ook uit de algemene reserve gehaald.
Men verwacht dat vanaf 2021 de begroting op nul zal staan. Wat men dan vanuit het Rijk
toegekend krijgt moet dan ook worden gebruikt.
Wethouder Jongman merkt op dat de Herberg in Zwolle nu de enige vorm van beschermd
Wonen biedt, misschien moeten we ook eens gaan kijken naar 2 verschillende gebouwen.
- Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe wet in de GGZ (Wvggz) in werking.
Wordt daar al over nagedacht en aan gewerkt?
De gemeente is verantwoordelijk maar is er ook een rol voor centrumgemeente Zwolle?
GGZ wordt een regionale aanpak, gekeken wordt naar hoe moeten we dat gaan organiseren
en regelen. Er moet een plan van aanpak worden gemaakt en daarna worden besproken.
De Adviesraad heeft hier nog niets van gezien. De wethouder zegt toe het desbetreffende stuk
te zullen doorsturen. Ze weet niet of dit stuk ook daadwerkelijk door de gemeenteraad moet
worden afgetikt. Jeanne Kok geeft aan dat mee mogen praten wel erg fijn zou zijn.
- De voorzitter geeft aan dat het gesprek met de twee wethouders op 19 september jl. als heel prettig
is ervaren. Echter twee dagen daarna gaf wethouder Akkerman aan te gaan stoppen met zijn wethouderschap. Henk Houter vraagt wie de taken van wethouder Oene Akkerman heeft overgenomen nu hij is
vertrokken?
Wethouder Jongman laat weten dat zij het gedeelte Participatie/IGSD en Noord West Groep
en de kernen- en wijken/inwonersparticipatie tijdelijk heeft overgenomen.
Nog enkele vragen, opmerkingen gesteld aan wethouder Jongman:
- Jannes Bennink informeert naar de preventie ten aanzien van suïcide, is daar al over
gesproken, hoe ver is het daarmee? De wethouder geeft aan dat er binnen onze gemeente
wel belangen zijn, maar in bijvoorbeeld de gemeente Zwartewaterland speelt dit veel meer,
het heeft hier een minder prominente rol. Met betrekking tot preventie suïcide zijn er via
Sociaal Werk De Kop wel trainingen te volgen.
- Henk Houter, we hebben vernomen dat de Ribw vestiging in Steenwijk gaat sluiten.
De wethouder was hiervan niet op de hoogte, was ook verrast toen ze dit hoorde.
Ze geeft aan dit wel teleurstellend te vinden. Er is vooraf geen signaal over afgegeven,
Ze heeft er geen gesprek over gehad. Ze moest het nieuws vernemen via een brief en er
stond een stukje in de krant. De wethouder zegt toe persoonlijk hierover contact te gaan
opnemen.
- het cluster Participatie vraagt naar de gang van zaken rondom de IGSD, hoe zit het nu
precies met de ontvlechting hiervan? Klopt het dat dit enig uitstel oploopt? De wethouder
laat weten dat er goed moet worden gekeken naar de huisvesting en de financiën.
Er moet met name ook goed gekeken worden naar de consequenties voor het personeel.
De datum 1 januari 2020 blijft staan (plan van aanpak) we komen hier ook niet aan!
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4. Bespreken 1e rapportage Sociaal Werk De Kop
toelichting door Henrieke Hofsteenge (manager)
Henrieke Hofsteenge komt vanmorgen het 1e rapport toelichten van het Sociaal Werk
De Kop. Op 1 januari 2018 is men met 3 teams voortvarend aan de slag gegaan in de
gemeente Steenwijkerland. Er is veel tijd en energie gestoken in het kennismaken met
elkaar, de gemeente, de gebieden, de ketenpartners en met de inwoners.
De eerste cijfers zijn uit het systeem gehaald en liggen nu voor ons. Er zit zeker nog wat
ruis op de lijn, mensen moeten eerst getraind worden. Henrieke geeft aan dat dit is wat
het is, de werkelijkheid. Het rapport is echt een rapportage op cijfers, deze is tot stand
gekomen met Josephine Schijve en Marieke Dawson, aan hen is gevraagd, wat willen
jullie nu precies weten?
Er was geen sprake van een warme overdracht, tot 1 januari jl. had men geen medewerkers
in dienst, men is er volop ingedoken, een verse start zonder verwachtingen.
In de eerste 5 maanden zijn er 238 individuele trajecten opgestart. Op dit moment staan er
354 individuele klanten in het systeem, 182 zijn lopend.
Henrieke gaat nog even in op de leun en steuncontacten die zijn opgestart. Dit zijn laagfrequente contacten met als doel iemand letterlijk een steuntje in de rug te geven tot hij/
zij zonder toestemming verder kan. Hiervan zijn er nu nog 65 lopend. Henrieke vindt dit
wel een groot aantal, ze horen eigenlijk niet bij ons geeft ze aan.
Op dit soort contacten dient eigenlijk het eigen netwerk ingezet te worden, dit is wel het
streven, maar lukt helaas niet altijd. Soms is er gewoon geen eigen netwerk. Bij de uitspraak
‘samen redzaam’ vraagt ze zich af, is dit er wel? De voorzitter merkt hierbij op dat de
Adviesraad in haar adviezen ook altijd aangeeft dat eigen kracht niet te hoog ingeschat
moet worden.
Henk Houter wijst naar de sociale netwerkversterking gedachte. Inmiddels is hier onderzoek
naar gedaan, het werkt niet. De cijfers genereren overbelasting en veel eenzame
inwoners. Henrieke wijst erop dat er bij hen ook een spreekuur Informatie en Advies is,
hier kan men terecht voor diverse vragen. Men is bezig met het vormgeven van een app,
hier kan men straks eenvoudige vragen en antwoorden vinden.
Met de gemeente is ook gesproken over hoe bereken je de doorlooptijd van een contact?
De insteek hiervoor kan namelijk nogal verschillen. Bereken je dit op basis van het aantal
uren of op het aantal contacten? Wat zegt de werkelijke duur hiervan, de ervaring leert
het aantal dagen zegt niet zo veel. Sociaal Werk De Kop werkt met sociale netwerkversterking, als voorbeeld noemt Henrieke: niet uitgaan van standaard vijf keer een gesprek,
in de praktijk is er soms wel tien keer een gesprek nodig.
Voorzitter Houter gaat nog even in op de onafhankelijke cliëntenondersteuning, hoe zit
dit nu precies? De vraag we zijn onafhankelijk maar worden betaald door de gemeente?
staat nog steeds open. Hebben we het wel altijd over hetzelfde, wij en de gemeente? Het
gaat vaak over woorden.
In de rapportage wordt ook melding gemaakt van het aantal individuele trajecten. Hieruit
komt naar voren dat het Sociaal Werk De Kop in de kernen Steenwijk en Vollenhove als
goed wordt ervaren. Maar de aanmeldingen vanuit de rest van de gemeente blijven achter.
Zegt dit iets over de saamhorigheid en de samenredzaamheid in de andere dorpen en
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kernen? Men wil meer investeren in zichtbaarheid en bereikbaarheid.
Cees Kuiper wijst erop dat we dit goed moeten blijven volgen. Naast zichtbaarheid en
bereikbaarheid ook letten op laagdrempeligheid.
Jannes Bennink is benieuwd hoeveel contacten met vluchtelingen er zijn. Henrieke geeft
in dit kader aan dat er ook onder Poolse mensen een bepaalde problematiek heerst.
Ze schrijft de vraag van Jannes op.
Bert Beltman vraagt aan Henrieke of ze iets kan zeggen over de cijfers van de eerste tien
maanden Sociaal Werk De Kop, schrikt ze van de cijfers? Henrieke beantwoordt deze vraag
door aan te geven dat de dagbesteding op de 1e plaats iets is wat ze niet had verwacht.
De top 3 van casussen na 10 maanden is als volgt: financiën, geestelijke gezondheid en
huiselijke relaties. Hiervan kijkt men niet op, gelukkig is men wel in gesprek met de andere
partners GGD – scholen – jongeren. Er is onder jongeren veel uitval zonder duidelijke
ziektebeelden Er wordt jongeren tegenwoordig niet meer geleerd dat het leven soms ook
wel eens even niet meezit. Dit soort zaken dienen wel genormaliseerd te worden.
Na het vertrek van Henrieke Hofsteenge spreekt de Adviesraad met elkaar af dat bij een
volgende toelichting (terugkoppeling) het wel zinvol is om dan vooraf een vragenlijstje te
maken voor Henrieke zodat er wat gerichter vragen kunnen worden gesteld.
Men acht het niet noodzakelijk om bij elke rapportage Henrieke uit te nodigen voor een
nadere toelichting.
5. Cluster Jeugd
a. terugkoppeling cluster Jeugd
- de monitor Jeugd moet per 1 april 2019 operationeel zijn, op 1 januari 2019 hoopt men
hem technisch gereed te hebben. Het cluster Jeugd is uitgenodigd om mee te kijken en mee
te denken. Bert Beltman zet deze uitnodiging breder uit, wie wil er nog meer meekijken?
- Tjeerd Poelman is op 10 december weer aanwezig in de vergadering van het cluster Jeugd.
Hij hoopt dan de analyse kostenstijging Jeugdhulp af te hebben;
- er worden afspraken gemaakt voor overleggen met JAR (Jongeren Actie Raad) en met
Jeugdzorg;
- de website Jeugdzorg voor de 11 gemeentes gaat medio maart 2019 in de lucht, Bert vond
de uitleg hierover heel helder;
- de scholingsbijeenkomst op 1 oktober jl. is als erg nuttig ervaren;
- er heeft een goed gesprek plaatsgevonden tussen de jeugdconsulentes van de gemeente en
de praktijkondersteuners van de huisartsen;
b. verslag cluster Jeugd d.d. 3 september 2018
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
6. Cluster Wmo
a. terugkoppeling cluster Wmo
- Josephine Schijve en Els Obbema (contractmanager Wmo) zijn vanmorgen aanwezig.
Ze geven uitleg over de kwaliteitseisen voor dagbesteding en de financiering hiervan;
- via de GGD wordt er een trainingstraject voorbereid voor het herkennen van signalen met
betrekking tot suïcide;
- de eigen bijdrage voor Wmo zorg wordt per 1 januari verhoogd naar € 17,50 per 4 weken.
Gevreesd wordt voor meer aanvragen, waardoor de gemeente een groter tekort zal gaan
krijgen. Sarie van Andel vraagt zich af waar zit de compensatie, het ene wordt duurder,
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maar wat wordt er goedkoper?
b. verslag cluster Wmo d.d. 3 september 2018
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Cluster Participatie
- in het volgende clusteroverleg zal Willy van der Spek meer komen vertellen over statushouders ofwel vergunninghouders. Beide begrippen betekenen hetzelfde. Willy komt
meer vertellen over eigen regie en inburgering;
- Jan Knol is langs geweest om het cluster bij te praten over de ontvlechting van de IGSD,
Cees heeft gevraagd of hij een stand van zaken op papier wil zetten. Meer structureren,
maak een format met info voor de Adviesraad;
- wordt de Adviesraad ook benaderd buiten de beleidsstukken om? in hoeverre krijgen wij
zaken te horen. De kern hiervan is oppassen voor discussies die in hoge mate geen inhoud
hebben. Geen lucht gaan verplaatsen, bij bepaalde ontwikkelingen de wethouder of de
beleidsambtenaar betrekken;
- er is gesproken over het opheffen van de Ribw vestiging in Steenwijk;
- er worden vanuit de Adviesraad een aantal opmerkingen geplaatst bij het concept advies
Arbeidsgehandicapten werkzaam bij de gemeente Steenwijkerland. Zijn de aantallen juist?
cijfers worden niet geleverd. De gedachte van de Adviesraad is, tempo erin houden!
Het advies gaat zo snel mogelijk richting het college.
8. Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken
Uitgaande stukken
Bijlage 6

Bijlage 7

-

-

Brief aan het college van burgemeester en
wethouders gemeente Steenwijkerland
d.d. 7 september 2018
Betreft: Advies Actieplan – sluitende
aanpak mensen met verward gedrag
Brief namens de gezamenlijke Adviesraden
aan de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dalfsen,
Ommen, Hardenberg, Kampen, Staphorst,
Steenwijkerland, Zwartewaterland en
Zwolle
d.d. 13 september 2018
Betreft: Advies notitie Pgb volwaardig
alternatief voor beschermd wonen in
natura

v.k.a.

v.k.a.

9a. Concept verslag vergadering d.d. 3 september 2018
Tekstueel
Er worden enkele op- en aanmerkingen geplaatst, deze zullen worden aangepast in de
notulen.
b. Inhoudelijk
Bladzijde 6: Vluchtelingenwerk, toelichting door Tieme Smook
- er volgt een aanpassing in het verslag voor wat betreft de gemaakte opmerking door
Cees Kuiper.
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10. Opvolging voorzitter ASD per juli 2019,
opstellen profiel en in gang zetten sollicitatieprocedure
De sollicitatiecommissie bestaat uit Bert Beltman, José Settels en Tieme Smook.
Er wordt gevraagd of de leden van de Adviesraad zich kunnen vinden in de opgestelde
tekst? Bert en Jannie hebben volgende week even contact over hoe het één en ander organisatorisch geregeld moet worden. De sollicitatiecommissie doet de sollicitatieprocedure,
het college toetst.
Cokkie Feith vraagt naar de integriteitstoets, wie doet dit? Wordt er ook gevraagd naar
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
Voorzitter Houter geeft aan dat de commissie zich hierover moet buigen, uitzoeken hoe dit
werkt, is hier iets voor en wie doet dit?
Dick van Rossen merkt op dat de agenda niet duidelijk was, hierop was op aangegeven,
instelling commissie. In de vorige vergadering is voorgesteld dat dit de clustervoorzitters
zouden kunnen zijn. Voor Henk Houter zou dan een andere persoon moeten worden
gezocht. Tieme Smook neemt deze taak nu waar namens het cluster Participatie.
11. Bespreken adviesaanvraag concept Meerjarenbeleidsplan laaggeletterdheid,
laaggecijferdheid en digitale vaardigheden 2018-2021
De leden van de Adviesraad lopen gezamenlijk het concept advies door.
Er worden een aantal op- en aanmerkingen gemaakt. De Adviesraad vraagt zich onder
Meer af hoe men aan de aantallen van de schattingen komt? Hoe komt men aan aantallen
als het om schattingen gaat?
Als partner wordt mede nog steeds Timpaan genoemd dit moet aangepast worden.
Cokkie Feith merkt bij punt 5 – Uitdagingen komende periode op, laat een kind niet eerder
van school gaan, dan dat het goed leest of schijft, zo versterk je de preventie. Voorkomen is
in dit geval niet genoeg.
De voorzitter gaat kijken of hij over dit alles een passend advies kan schrijven.
12. Rondvraag
Er zijn dit keer geen zaken met betrekking tot de rondvraag.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 12.20 uur en dankt een ieder voor hun inbreng.
De volgende reguliere vergadering staat gepland op maandag 10 december 2018,
aanvang 10.00 uur in vergaderkamer 2.01 van het gemeentehuis.
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