Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) van de gemeente Aa en
Hunze, gehouden op maandag 22 juni 2020 online via Microsoft Teams.
Aanwezig:
Voorzitter:
Secretaris:
Leden van de ASD:
Ambtelijk secretaris:

dhr. H. IJtsma
dhr. M. Krijnsen
mw. A. Haveman, dhr. K. Heeres, mw. H. v.d. Maas, dhr. R. Meinders(t/m
punt 8), mw. J. Veen,
mw. I. Wilkens

Namens de gemeente:
Namens MEE Drenthe:

mw. I. Twickler (t/m punt 3), mw. S. van Esveld (punt 7)
mw. E. Groen (punt 6)

Afwezig met kennisgeving: dhr. K. Groen, mw. M. Muntjewerff, mw. M. Oosting, mw. L. Stolker,
dhr. J. Woudstra

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Op de agenda klopt de nummering na punt 11
niet, we gaan daar verder met punt 12 enz. Aan de agenda wordt toegevoegd: info beschermd
wonen door I. Twickler bij punt 3 en mail/vragenlijst van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
bij punt 10. Verder wordt de agenda wordt vastgesteld.
2. Consequenties van de maatregelen rondom het Corona virus.
Voorzitter: langzaam worden de maatregelen wat soepeler en komt het ‘normale’ leven weer wat
op gang. Gelukkig geen schokkende zaken vanuit de ASD.
3. Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur van de gemeente Aa en Hunze.
3.1. Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. sociaal domein.
I. Twickler vraagt wat bij dit punt van haar verwacht wordt. De voorzitter geeft aan, het
attenderen als er zaken betreffende het taakveld van de ASD aan de orde komen.
3.2. Vragen aan de beleidsadviseur.
3.2.1 Wanneer kan de nieuwe woonvisie worden verwacht. Wordt deze ook ter advisering
aan de ASD voorgelegd?
I.Twickler: de woonvisie wordt dit jaar gemaakt, de startnotitie wordt gemaakt door
collega’s van team Ruimte. Echter dit moet integraal, naast duurzaamheid, energie
enz. zal ook wonen met zorg een plaats krijgen in de woonvisie. Het wordt een breed
proces met veel partijen. Een extern bureau zal dit uitvoeren, de ASD zal worden
betrokken, maar waarschijnlijk wordt er geen officieel advies gevraagd, mogelijk wordt
het behandeld via de werkgroepen.
De voorzitter geeft aan dat de woonvisie raakvlakken heeft met het sociaal domein,
daarom gaan we er vanuit dat de ASD wordt betrokken. Verzoek om de huidige
woonvisie(link of mail) aan de leden door te sturen. (IW: de woonvisie staat op de website van
de gemeente https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Wonen_en_ver_bouwen/Woonvisie_2016 )
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3.2.2. Is het u bekend dat HMC en een andere branchegenoot in gesprek zijn over
overname van HMC? Uit het geruchtencircuit is vernomen dat verplichtingen van
HMC slechts tot 19 juni 2020 worden voldaan door de curator. Ook uit het
voornoemde circuit zijn er geluiden dat gemeenten onder druk gezet worden om een
verhoging van 10% te accepteren anders gaat het niet door. Welke gevolgen gaat dit
hebben voor inwoners die gebruik maken van de diensten van HMC?
I.Twickler: Welzorg heeft in de periode dat HMC in gebreke is gesteld cliënten
overgenomen. Het contract met HMC zal beëindigd worden en Kersten zal als tweede
aanbieder gecontracteerd worden onder dezelfde condities als HMC.
3.2.3. Voorzitter: zijn er tijdens de Corona-tijd kinderen/leerlingen onder de radar gebleven.
I.Twickler: de leerplichtambtenaren geven aan dat er in Aa en Hunze geen zorgelijke
zaken zijn.
3.2.4. J. Veen: mag een cliënt ook een cliëntondersteuner van een andere organisatie
meenemen i.p.v. iemand van MEE?
I.Twickler: het staat mensen vrij om te kiezen wie ze willen, echter de gemeente
subsidieert alleen MEE voor cliëntondersteuning. In de praktijk bieden ook
professionals van andere organisaties een vorm van clientondersteuning (wel of niet
gesubsidieerd door de gemeente), zoals ouderenadviseurs van Impuls of
wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties.
3.3. Punten van de beleidsadviseur.
3.3.1. Informatie over beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
I.Twickler: Assen is m.b.t. beschermd wonen centrumgemeente, Vanaf 2022 vindt er
een decentralisatie plaats, waarmee elke gemeente een afzonderlijk budget krijgt.
Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze decentralisatie gaat
geleidelijk en er staat een termijn van 10 jaar voor. De verwachting is dat dit budget
lager gaat uitvallen ten gunste van gemeenten in het Westen van het land. Dit terwijl
historisch gezien er meer opvang is in het Oosten dan in het Westen van het land.
Kerngedachte van de decentralisatie is dat mensen met psychiatrische problematiek
zo lang mogelijk, met ondersteuning thuis kunnen wonen en minder vaak beschermd
wonen. Vanaf 2022 wordt de regio opgesplitst, Aa en Hunze zal in NMD-verband
(Noord-Midden Drenthe) gaan samenwerken. Er komt een plan in deze regio, hoe de
decentralisatie in 2022 geleidelijk gaat plaatsvinden. Er is een projectleider
aangetrokken die het proces gaat leiden. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen en
er worden gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, om te kijken waar de
wensen en behoeftes liggen. Naast het NMD plan komt er een lokaal plan om te
kijken hoe je een dorp/wijk zo kunt toerusten dat het voor iedereen prettig wonen is.
Daarbij is het van belang te weten welke organisatie nu al actief is in de dorpen, wat
ieders rol is en hoe je beter met elkaar kunt samenwerken.
Tot slot, een ontwikkeling die ook speelt is dat een deel van de huidige groep die
onder beschermd wonen valt in 2021 overgaat naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ),
dat maakt de uiteindelijke groep nog kleiner. Het gaat om mensen waarbij het niet
reëel is dat ze ooit weer zelfstandig kunnen wonen en altijd blijven aangewezen op
24-uurs ondersteuning.
4. Verslag vergadering ASD d.d. 18 mei.
• J. Veen, n.a.v. agendapunt 6, blz. 3, dubbelrol Attenta, gaan we dit nog bespreken? De
voorzitter geeft aan dat het goed is om dit in september in het overleg met J. Otte aan de
orde te stellen.
• M. Krijnsen, m.b.t. agendapunt 14 op blz. 5, ik heb aangegeven expliciet tegen het
voorstel te stemmen en heb een stemverklaring afgegeven, graag zie ik dit opgenomen.
Dit zal worden aangepast.
Verder is het verslag akkoord en wordt het vastgesteld.
5. Verslag vergadering ASD d.d. 25 mei.
Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld.
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6. Informatie MEE Drenthe.
Mw. E. Groen ‘schuift’ aan.
Zij geeft aan dat ze regiomanager is van MEE Drenthe. Daarnaast is MEE ook vertegenwoordigd
aan de zuidkant van Drenthe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Veluwe.
MEE heeft expertise op een breed gebied m.b.t. herkennen van en omgaan met mensen met een
kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft met een groot aantal gemeenten een contract met de
opdracht om de wettelijk taak van onafhankelijke clientondersteuning uit te voeren. MEE is geen
oplossende organisatie maar denkt met de cliënt mee.
De ASD heeft een vragenlijst toegezonden, deze wordt uitgebreid toegelicht door E. Groen.
Ze geeft ze aan dat ze dit ook op schrift heeft gezet, dit zal ze toesturen aan de ambtelijk
secretaris. Afgesproken wordt dat dit met het verslag naar de leden van de ASD worden
gestuurd. Daarnaast reikt E. Groen nog een tip aan, waar de ASD mogelijk iets aan kan hebben.
Nieuwe notities met handreikingen vanuit Movisie, dit zal ze ook toesturen.
De voorzitter bedankt E. Groen voor haar heldere uitleg en zij verlaat de vergadering.
7. Bespreking van de vragen inzake de notitie ‘Zelf weer aan het stuur’ en het projectplan
‘Vroegsignalering’.
Mw. S. van Esveld ‘schuift’ aan.
De ASD heeft een vragenlijst toegezonden, deze wordt uitgebreid toegelicht door S. van Esveld.
Kort samengevat:
• De notitie ‘Zelf weer aan het stuur’ is een beleidsstuk, hierin staan de kaders, wordt
aangegeven wat we willen bereiken en welke thema’s we daaraan koppelen. Het is een
‘hoog over’ stuk, om een beeld te krijgen waar het in de uitvoering om gaat zijn er
voorbeelden genoemd.
• Het projectplan ‘Vroegsignalering’ is een uitwerking van een van de bouwstenen van ‘Zelf
weer aan het stuur’. Het plan is uitgewerkt door een werkgroep van het armoedepact en
diverse malen teruggekomen op de agenda van het armoedepact. In het plan is juist veel
aandacht voor wat iemand nodig is, alles in samenspraak met de inwoner zelf.
Er komt een ‘samen doen team ’, gekeken wordt wie van de partners al toegang heeft bij
de inwoner, naar aanleiding hiervan wordt gekeken wie naar de inwoner toe gaat. De
planning is om op 1-1-2021 van start te kunnen gaan met dit plan.
De voorzitter bedankt S. van Esveld voor haar toelichting en geeft aan dat, zoals ook telefonisch
is besproken, de ASD graag in het najaar nog in gesprek wil over de inhoud.
S. van Esveld geeft aan dat dit mogelijk is en zij verlaat de vergadering.
8. Informatie vanuit het DB.
R. Meinders geeft aan dat hij per 1-1-2021 graag wil aftreden, als (DB)lid ASD. Vervolgens
verlaat hij de vergadering i.v.m. andere afspraken.
9. Informatie van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein
H. IJtsma heeft 2 bijeenkomsten van de Koepel Adviesraden bijgewoond. 1 bijeenkomst m.b.t.
Adviesraden vanuit het hele land, in ASD’s kampt men met dezelfde zaken. Daarnaast een
bijeenkomst m.b.t. GGZ, dit was zeer interessant en goed om eens te agenderen.
10. Ingekomen stukken en mededelingen.
10.1
Brief namens college d.d. 2 juni 2020: Bevestiging vaststelling verordening
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp met de reactienota.
10.2
Brief namens college d.d. 2 juni 2020: Bevestiging vaststelling nadere regels
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp met de reactienota. Opgemerkt wordt dat
opvalt dat er met veel opmerkingen/adviezen van de ASD niets wordt gedaan.
10.3
Mail met bijlage namens college d.d. 4-6-2020, ter info: Regiovisie ‘Geweld hoort
nergens thuis’. Afgesproken wordt om dit in de werkgroep ‘Jeugd’ te behandelen.
10.4
Mail met vragenlijst van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein d.d. 15-6-2020 m.b.t.
lokale inspraak. Alle leden gaan akkoord dat de voorzitter dit namens de ASD invult.
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11. Uitgaande stukken.
11.1
Advies ASD aan college d.d. 25 mei 2020 m.b.t. gewijzigde nadere regels
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
11.2
Advies ASD aan college d.d. 25 mei 2020 m.b.t. Nieuwkomers Aa en Hunze.
11.3
Uitnodiging aan Mee Drenthe om informatie te geven over de onafhankelijk
cliëntondersteuner.
12. Vaststellen indeling van de werkgroepen van de ASD.
Er is een overzicht met de vergaderstukken mee gestuurd. De indeling in de werkgroepen is
aardig gevuld. Verzoek aan iedereen om dit nog goed te bekijken en ook om de detailvoorkeur
aan te geven, als belangstellende bij een bepaald onderwerp in een andere werkgroep.
13. Rooster van aftreden.
Aangegeven wordt dat dit rooster van aftreden tot 2025 loopt. Ieder lid kan een zittingstermijn van
twee keer 4 jaar, dus totaal 8 jaar in de ASD zitting nemen. Daarom zou het handig zijn om een
rooster van 8 jaar te hebben. Vanaf 1-1-2018 zijn we als ASD gestart, toentertijd is het rooster
van aftreden zo gemaakt, dat niet alle zittende leden tegelijk zouden moeten aftreden. Het DB zal
het rooster nog eens bekijken en komt met een aangepaste lijst.
14. De lange termijn agenda. (LTA)
Aangegeven wordt dat deze nieuwe uitvoering van de LTA een goed leesbaar en duidelijk
document is, besloten wordt om dit standaard te agenderen bij het punt ‘Overleg met de
beleidsadviseur’ zodat mogelijke vragen over de LTA daar gesteld kunnen worden.
14a.Vergaderingen in vakantietijd.
Besloten wordt om i.v.m. vakanties in juli niet te vergaderen, maar in augustus wel.
Dus de eerstvolgende vergadering van de ASD is dan 24 augustus. DB 10 augustus.
15. Rondvraag.
J. Veen: de behandeling van vragen m.b.t. notities, zoals we doen is goed, maar ik mis de
discussie. Voorzitter, daarom gaan we naar een andere manier van werken. In de werkgroepen
kan de inhoudelijke behandeling beter plaats vinden.
16. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht, de inbreng en het uithoudingsvermogen en wenst
iedereen een fijne vakantie. Hij sluit om 12.50 uur de vergadering.
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