Verslag Adviesraad Sociaal Domein maandag 2 november 2020
Aanwezig:

Dirk v.d. Wedden (voorzitter a.i.)
Cees Kuiper (vice voorzitter)
Tieme Smook
Dick van Rossen
Koene Pit
Kimberly de Jonge
Sarie van Andel
Janneke Dam (secretaresse)
Eibe Karssenberg bij agendapunt 3
Wethouder Jongman bij agendapunt 3

1. Opening
Dirk opent de vergadering met een woord van welkom.
2. Agenda vaststellen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Presentatie grip op financiën sociaal domein (Eibe Karssenberg)
De begroting wordt dinsdag 3 en dinsdag 10 november besproken in de gemeenteraad.
Aan de hand van sheets vertelt Eibe hoe een en ander tot stand is gekomen en wat de vervolgstappen
zijn. Er zijn acties uitgezet om meer grip te krijgen op de uitgaven binnen het Sociaal Domein.
Door de visitatiecommissie zijn een aantal zaken aangegeven en ook door BDO. Er zijn werkgroepen
samengesteld om te komen tot voorstellen voor bezuinigingen. Deze voorstellen zijn in september
gepresenteerd aan de gemeenteraad.
De eerste stap om integraliteit te krijgen is gezet doordat de IGSD is opgeheven en dit onderdeel deel
uitmaakt van de gemeente sinds 1 januari 2020.
Er zal 1 regisseur op 1 gezin komen. De consulent heeft de regie. Daarin worden ze ontwikkeld. De
beweging zit in het feit dat de inwoner centraal moet worden gesteld. Focussen op de hulpvraag van
de inwoner.
De pijlers vanuit het college zijn:
- Basiszorg
- Vitale samenleving
- Werkgelegenheid.
Zoveel mogelijk hulp bieden aan de mensen die het nodig hebben zegt Dick.
Soms moet je wat strenger zijn als gemeente.
Met de bezuiniging op het minima-/armoedebeleid heeft de raad niet ingestemd.
Wel zal gekeken worden wat echt nodig is voor minima.
Voor de ASD zijn concrete doelstellingen handig.
Eibe geeft aan dat duidelijker gemeten wordt en dat de leidende principes worden doorvertaald naar
de medewerkers.
De ASD kan de effecten aangeven met voorbeelden van inwoners.
N.a.v. deze presentatie is het de vraag hoe hiermee verder wordt gegaan. De volgende vergadering
zal de ASD bespreken wat de speerpunten zijn binnen de ASD. Binnen de transformatie is er de
driehoek financieel, uitvoering en beleid.
Eibe legt het verzoek neer bij de ASD na te denken hoe de gemeente de ASD kan betrekken bij deze
transformatie. Wellicht kan de ASD (of 1 of meerderen leden) aansluiten bij de projectgroep.
De ASD bespreekt dit in de vergadering van december.
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De wethouder sluit aan bij de vergadering om 10.05 uur. De boodschap die zij heeft is dat de
ASD belangrijk is. Het gaat erom signalen vanuit de samenleving voor het voetlicht te krijgen.
Wat betekenen bepaalde keuzes voor inwoners. Wat is nodig, wat is maatwerk, afgezien van
de regels. Vanuit die bril ernaar kijken.
Ze geeft als voorbeeld de mondkapjes die naar de minima zijn gestuurd.
Mensen kunnen ook zelf dingen oplossen i.p.v. alles door de gemeente te laten regelen.
Het is een omslag van denken qua zorg.
Hierbij merkt Cees op dat er altijd inwoners zullen zijn die daadwerkelijk en persoonlijk
geholpen moeten worden om te komen tot een oplossing.
De wethouder vindt het belangrijk contact te houden met de ASD. Hiervoor kan ze tijd
vrijmaken in de agenda op de maandagen waarop de ASD vergadert. Ze kan dan een
halfuurtje aanschuiven om het gesprek aan te gaan.
Dirk geeft aan dat door corona een bepaalde groep ouderen en jeugd in een isolement raakt.
Is het een idee om de doelgroep 75 plus een brief schrijven dat de gemeente met ze meeleeft
met een aantal adressen waar mensen naartoe kunnen bellen.
Wellicht zijn er ambtenaren die ruimte hebben om gebeld te worden door de ouderen.
Via de Steenwijker Express zou een telefoonnummer kunnen worden aangegeven dat ze
kunnen bellen.
De wethouder merkt op dat eenzaamheid voor alle leeftijden geldt.
Het is niet 1 doelgroep. Het voorliggende veld organiseert ook van alles zoals bijv.
wandeltochten etc.
Alle verenigingen zouden ook mensen kunnen bellen. Kimberly merkt op dat er in Meppel
een app is om diensten aan te bieden of diensten te vragen (de geweldige wijk).
Hieraan zitten ook weer voor- en nadelen.
Er zijn dus meerdere mogelijkheden die niet bij de gemeente hoeven te liggen.
Politieke agenda:
Participatie bezuinigingen
Maatwerkbudget armoedebeleid
Inburgering 1 juli 2021
Beschermd wonen
Transformatie sociaal domein
Omgekeerde toets
Positieve gezondheid
Mantelzorg
De vraag is of er een tijdsschema is voor de ASD. Op een rijtje hebben wanneer wat komt. Dan
kan hiermee rekening worden gehouden bij het plannen van de vergaderingen.
Het advies m.b.t. visiedocument participatie heeft het college ontvangen. De wethouder
vraagt of hier een officieel bericht van moet komen richting ASD.
De ASD is benieuwd of het is overgekomen en wat met de adviezen is gedaan. Dat is
belangrijk voor de ASD.
Dit mag wel mondeling, maar het moet ook weer niet te informeel zijn. Er moet wel een
evenwicht zijn tussen informeel en formeel. Wel concreet terugkoppeling door B&W wat ze
vinden van het advies. In december de punten van het advies visiedocument op participatie
bespreken. Janneke nodigt de wethouder uit (actie Janneke).
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4. Verslag van de vorige vergadering
Met een kleine tekstuele wijziging wordt het verslag vastgesteld.
Inhoudelijk: op pagina 2 wordt aangegeven dat Joke Wierbos (teamleider frontoffice) ook kan worden
gevraagd aan te sluiten bij de ASD. Wordt hier iets mee gedaan? Afgesproken wordt dat de wijze
waarop dit gebeurt, aansluiten bij ASD of met een kleinere delegatie zaken uitwerken, wordt
besproken in het DB. Zij komen met een voorstel (actie DB).
Op de website staat vermeld jaarverslag 2020 terwijl dit 2019 moet zijn. Janneke laat dit aanpassen
(actie Janneke).
Actielijst:
De acties 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 14 zijn afgehandeld.
De voorzitter heeft contact gehad met de voorzitter van Diakonaal Platform. Hij zal nog uitwerken
hoe structureel contact wordt onderhouden (actie Dirk).
Henk heeft (nog) niet gereageerd op bepaalde zaken. De voorzitter zal hem nogmaals benaderen
(actie Dirk).
In december en januari nemen 3 gasten deel aan de vergadering als potentieel lid voor de ASD.
Bezig met het plaatsen van een advertentie voor vacature leden ASD. Dit ligt bij de afdeling
communicatie van de gemeente.
Het onderwerp focusgroepen staat op de agenda.
5. Focusgroepen
Kimberly stelt handvaten op (actie Kimberly). Het onderwerp komt terug in de vergadering van
januari 2021 (actie Janneke).
6. WvGGZ
Sarie neemt deel.
Voor de ASD komt veel informatie binnen via de mail. Heel veel zaken ontvangen leden ook al
persoonlijk in hun mailbox. De selectie van informatie zal plaatsvinden bij het DB.
7.

Ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken
Jaarlijkse Pgb-tarieven beschermd wonen

Bijlage
Ter info

Ter info. RoosMarie komt ons in
december bijpraten

Nieuwsbrief oktober De Koepel

Ter info

In jullie bezit

Verslag bijeenkomst 23 september cliënten platform
Jeugd (mail van Carlijn Lensink)

Ter info,
bijlage

In jullie bezit

Verslag 7 oktober cliëntenplatform Jeugd (mail van
Carlijn Lensink)

Ter info,
bijlage

In jullie bezit

Nieuwsbrief 12 oktober De Koepel

Ter info

In jullie bezit

Nieuwsbrief 22 oktober De Koepel

Ter info

In jullie bezit
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Nieuwsbrief handreiking De Koepel

Ter info

In jullie bezit

Uitnodiging Themacafé Inclusie Overijssel

Wie gaat

bijlage

Uitnodiging PROO webinar

Wie gaat

Bijlage

Nieuwsbrief Participatieraad Zwolle

Ter info

In jullie bezit

8. Wv.t.t.k.
De opmerking wordt gemaakt dat het weinig concreet is allemaal.
Dick geeft aan dat het aan de ASD is hoe handen en voeten te geven aan de transformatie samen met
de gemeente. Hiervoor heeft Eibe een uitnodiging gedaan. Dirk neemt hierover nog contact op met
Eibe (actie Dirk).
9. Sluiting
Dirk sluit de vergadering.
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Actielijst Adviesraad Sociaal Domein per 2 november 2020
Nr.

Actie-/aandachtspunt

1.

Vergaderdata maandelijks opnemen op de
website en in de Steenwijker Express
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
Vroegtijdig aan Janneke doorgeven als je niet
aanwezig kunt zijn bij een vergadering
Henk vragen naar de politieke planning zodat
deze op de agenda van 2 november kan
Layout en spelling jaarverslag
Overzicht (organogram) met samenstelling
gemeentelijke sociale dienst (sociaal domein)
opvragen bij Henk
Focusgroepen opnemen op de agenda van 2
november
Mailen naar leden ASD bij gemaakt afspraken
bij bijv. NWG met de vraag wie mee wil
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
Voorstel uitwerken m.b.t. het schakelen met
Joke Wierbos (teamleider frontoffice TUSD)
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

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

Wie/stand van
zaken
Janneke

Gereed/afgedaan

Dirk

gereed

Sarie
Dirk

gereed

Janneke

Gereed 05102020

Allen

gereed

Dirk

gereed

Dirk

gereed

Janneke

gereed

Allen

doorlopend

doorlopend

Dirk
Janneke
Dirk

gereed

Janneke

gereed

Tieme

doorlopend

allen

07.12.2020

Janneke

07.12.2020

DB

07.12.2020

Janneke

03.11.2020

Dirk

07.12.2020

Dirk

z.s.m.
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22.
23.
24.

Handvaten opstellen voor de focusgroepen
Voorstel (handvaten) Kimberby focusgroepen
op de agenda van januari opnemen
Contact opnemen met Eibe wat precies de
verwachting is vanuit de gemeente m.b.t.
aanhaken bij projectgroep transformatie.

Kimberly
Janneke

Januari 2021
Januari 2021

Dirk

z.s.m.
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