Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) van de gemeente Aa en
Hunze, gehouden op maandag 20 april 2020 online via Microsoft Teams.
Aanwezig:
Voorzitter:
Secretaris:
Leden van de ASD:

Ambtelijk secretaris:
Namens gemeente:

dhr. H. IJtsma
dhr. M. Krijnsen
dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, dhr. K. Heeres, mw. H. v.d. Maas,
dhr. R. Meinders(t/m agendapunt 7), mw. M. Oosting(t/m agendapunt 7),
mw. J. Veen, dhr. J. Woudstra,
mw. I. Wilkens
mw. I. Twickler (t/m agendapunt 4)
mw. J. Lemckert (agendapunt 7)
mw. M. van Leeuwen (agendapunt 8)

Afwezig met kennisgeving: mw. M. Muntjewerff, mw. L. Stolker.

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan dat de ASD in verband met de Corona
maatregelen niet kan samenkomen zoals we gewend zijn om in de commissiekamer van het
gemeentehuis te vergaderen. Daarom deze keer digitaal via Microsoft Teams, iedereen vanuit z’n
eigen omgeving via de computer of tablet. Fijn dat het is gelukt om met zoveel mensen van de
ASD online te komen, dit is behoorlijk anders dan we gewend zijn. De vergaderdiscipline wordt
afgesproken.
Aan de agenda wordt toegevoegd: verzoek om advies ‘nadere regels’/verschuiven vergadering
ASD als agendapunt 7a en 4 ingekomen stukken bij punt 12.
2. Welkom en kennismaking met mw. A. Haveman als nieuw lid van de ASD.
Arlene Haveman stelt zich voor en vertelt over haar achtergrond. In de oproep van de ASD werd
met name gevraagd naar mensen die betrokken waren met het thema leven met een beperking.
Dit trok Arlene’s bijzondere aandacht omdat ze zowel ervaringsdeskundige als mantelzorger is.
3. Consequenties Corona virus
a) Persoonlijk
Iedereen heeft te maken met de maatregelen. Gelukkig zijn alle leden gezond, maar
sommige leden hebben zorgen om zieke mensen in hun omgeving.
b) Voor handelwijze ASD
De vergadering van maart, die op locatie(Gasselte) zou worden gehouden is i.v.m.
coronamaatregelen geannuleerd. Het DB heeft inmiddels 1 keer digitaal vergaderd via
Microsoft Teams, dit is toch wezenlijk anders dan samen rond de tafel te kunnen overleggen,
maar fijn dat het kan. Daarom nu de vergadering van de ASD via Teams,
beleidsmedewerkers van de gemeente zullen bij agendapunt 4, 7 en 8 een toelichting geven,
ook via Microsoft Teams.
c) Voor activiteiten werkgroepen
I.v.m. de coronamaatregelen zijn de werkgroepen in de afgelopen periode niet bijeen
geweest, bij agendapunt 9 komen we hierop terug.
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4. Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze.
De voorzitter geeft het woord aan I. Twickler.
a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het sociaal domein.
I.v.m. de coronamaatregelen zijn ook een aantal raadsvergaderingen afgelast.
b) Punten van de beleidsadviseur.
De gemeente is aangesloten bij GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de
Regio) Drenthe. Binnen de gemeente is er een crisisorganisaties opgezet met een aantal
projectteams. Daarnaast staat op de gemeentelijke website informatie, o.a. veel gestelde
vragen en antwoorden. Er is aandacht voor de diverse problemen. M.b.t. het sociaal domein
is er onder andere veel contact met de voedselbank. I. Twickler zit zelf in de project groep
Kritische Zorg, hier is met name aandacht voor jeugd/hangjongeren en kwetsbare
volwassenen die nu bijvoorbeeld minder ondersteuning krijgen en/of niet naar de
dagbesteding kunnen. Er zijn op dit moment geen signalen van leerlingen die onder de radar
blijven, scholen pakken dit goed op. Ook wordt aangegeven aan (speciaal) onderwijs dat
men contact op kan nemen met Attenta als er zorgen zijn. Vanuit de samenleving zijn veel
initiatieven m.b.t. laptops enz., zodat mensen digitale mogelijkheden krijgen om contact te
leggen. Impuls heeft dorpsinitiatieven in beeld gebracht en ondernemen verder veel.
c) Vragen aan de beleidsadviseur.
H. IJtsma: via de mail zijn er 2 vragen gesteld, de vraag m.b.t. Corona en onderwijs is
hierboven beantwoord. M.b.t. vraag t.b.v. gehandicaptenvervoer, HMC is failliet, wie gaat
keuring rolstoelen nu uitvoeren? En hoe gaat het met rolstoelgebruikers, in tussentijd, die
gebruik willen maken van het gehandicaptenvervoer?
I. Twickler: het is nog niet duidelijk hoe dit geregeld wordt, het signaal is wel bekend. Het
vervoer ligt i.v.m. coronamaatregelen nu stil, we hopen dat het in tussentijd geregeld is.
d) Openstaande punten. Geen.
5. Verslag vergadering ASD van 24 februari 2020.
J. Veen: punt 2.7, blz. 3, bovenaan, doorsturen aanvraag kindpakket gebeurt nog niet.
J. Woudstra: punt 2.8, blz. 2: Iwork moet zijn Iwerk. Dit wordt aangepast.
Verder wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
6. Uitgebracht advies ‘tussentijdse aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp’.
De voorzitter geeft aan, er is een afwijkende procedure gevolgd, omdat er i.v.m. ingang
verordening tijdsdruk was. Daarnaast heeft het DB met de input vanuit de ASD het advies
opgesteld en niet teruggekoppeld waarom het ene punt wel en het andere punt niet was
opgenomen. Leerpunt voor dit nieuwe DB. Vanuit de ASD wordt aangegeven dat de discussie
wel gemist wordt op deze manier, echter in dit geval kon het niet anders.
7. Adviesaanvraag verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.
Toelichting J. Lemckert.
Eind vorig jaar is verordening gewijzigd i.v.m. wijziging termijn 6 weken naar 1 maand t.b.v. AVS
Een paar weken geleden is de verordening gewijzigd i.v.m. stoppen AVS per 1 mei, en
toevoeging abonnementstarief vanaf 1 mei 2020.
Nu ligt de gehele verordening voor, hier zitten veel meer wijzigingen in.
In de verordening worden de kaders omschreven, dit is vooral een juridisch stuk en vrij
algemeen. Drenthebreed wordt geïndiceerd in resultaten, dit is wel een verschil met het landelijk
beleid. De gemeente specifieke zaken, de uitvoering en inhoudelijke zaken komen in de nadere
regels, dit volgt eind april en hierover wordt ook het advies van de ASD gevraagd.
Veel vragen zijn inmiddels via de mail beantwoord.
N.a.v. aantal vragen tijdens de vergadering geeft J. Lemckert nog een toelichting m.b.t. passend
hulpmiddel en wanneer iets vrij toegankelijk is. Verdere punten komen terug in de nadere regels.
Hierna verlaat J. Lemckert de vergadering.
De voorzitter geeft aan dat het DB een tekstvoorstel voor het advies heeft gedaan en heeft
rondgemaild. Er wordt een leespauze ingelast. De secretaris licht het advies verder toe.
Vanuit de ASD worden nog een paar tekstuele wijzigingen voorgesteld. Dit wordt overgenomen.
Iedereen gaat akkoord met het advies, deze zal vandaag worden verstuurd aan het college.
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7a. Verschuiven vergadering ASD van 25 naar 18 mei i.v.m. verzoek om advies ‘Nadere regels’
bij verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor 25 mei.
Voorzitter: J. Lemckert heeft aangekondigd dat de adviesaanvraag ‘nadere regels’ eind april
komt, daarbij heeft ze aangegeven dat i.v.m. procedure en termijnen het belangrijk is om uiterlijk
25 mei advies te krijgen van de ASD, komt dit advies later, dan kan het niet meer worden
meegenomen. Het is een belangrijk stuk, dus belangrijk om daar als ASD wel een advies over te
geven, daarom stelt de voorzitter voor om de vergadering van de ASD van 25 mei te
verschuiven naar 18 mei, zodat het advies dan kan worden behandeld en op tijd kan worden
gegeven. Iedereen gaat hiermee akkoord.
8. Adviesaanvraag notitie ‘Nieuwkomers in Aa en Hunze: van inburgeren tot participatie’.
Toelichting M. van Leeuwen.
In 2021 komt er een nieuwe wet, de wet Koolmees t.b.v. inburgeren statushouders. Dit omdat
n.a.v. resultaten van de afgelopen periode blijkt dat het niet goed gaat met de statushouders, dit
is te zien aan het inburgeringspercentage en de hoge werkloosheid onder statushouders.
Tot 2013 was de gemeente verantwoordelijk voor inburgeren statushouders, vanaf 2013 is
besloten in een nieuwe wet dat statushouders dat heel goed zelf kunnen, maar met de resultaten
die er nu liggen blijkt dit toch lastiger dan gedacht en eigenlijk wordt de wet nu teruggedraaid.
Deze nieuwe wet zou in januari 2021 ingaan, maar is een half jaar uitgesteld, dit wordt nu 1 juli
2021. De wet houdt in: de gemeente krijgt weer de regierol voor de statushouders, de gemeente
wordt weer verantwoordelijk voor de inburgering, dus ze begeleiden de statushouders van begin
tot eind in het inburgeringstraject met vooral als doel om mensen snel aan het werk te helpen,
vooral om duaal te laten in te burgeren, dus werken en leren.
Bij de gemeente zijn we intern met een werkgroep van 5 mensen bezig om dit handen en voeten
te geven en we werken hierin samen in SDA verband, dus met Assen en Tynaarlo.
In de wet staan de kaders, zoals het niveau die een statushouders moet hebben, hoe gemeenten
dit organiseren, daar zijn zij vrij in.
De huidige doelgroep statushouders vallen tussen wal en schip, aangezien ze niet meegenomen
worden in de nieuwe wet. Om die reden is de gemeente gestart met een 0-meting. Dit gebeurt
door Workconnection, een arbeidsbureau die mensen naar werk begeleid, en heel goed op de
hoogte zijn van de stappen die een statushouder moet zetten. Workconnection neemt een
assessment af, dit gaat over alle leefgebieden. Hier rolt een persoonlijk inburgeringsplan uit,
vervolgens wordt er een 1 op 1 een gesprek gehouden met de statushouder. En vervolgens kan
hij/zij met z’n persoonlijk plan aan de slag. Nu in Coronatijd proberen we het assessment/gesprek
via pc en telefoon te organiseren.
Daarnaast is er een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend voor uitvoering wet Koolmees in
SDA verband. De insteek is: 1 regievoerder voor 3 gemeenten, die met alle partijen in de keten
contact heeft.
In eerste instantie hebben we dit visienota ‘Nieuwkomers in Aa en Hunze’ genoemd. Maar de
visie is de ‘Participatienota’, deze notitie is de uitwerking van de wet Koolmees. Het blijkt dat voor
statushouders een andere aanpak en meer tijd nodig is dan voor reguliere mensen die onder de
participatiewet vallen.
Voorzitter: zo juist is aangegeven dat de wet is uitgesteld, in adviesaanvraag wordt gevraagd om
uiterlijk 25 mei advies te geven, echter de ASD heeft nog een aantal adviesaanvragen liggen, is
het mogelijk om later advies te geven.
M. van Leeuwen: er staat nu minder druk op, de ASD kan wel wat ruimer tijd nemen voor het
advies. Als er nog verdere vragen zijn kan dit worden gemaild.
Voorzitter: wat is nu de procedure van het stuk?
M. van Leeuwen: het stuk is in concept vastgesteld door het college, in afwachting van
input/advies van de ASD. Daarna gaat het stuk met advies ASD weer naar het college en
vervolgens naar gemeenteraad. De gemeenteraad is wel geïnformeerd over de ontwikkelingen.
M. van Leeuwen verlaat de vergadering.
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Besloten wordt om deze adviesaanvraag te agenderen voor de vergadering van 18 mei, de
vragen insturen aan M. van Leeuwen. Vervolgens in de junivergadering het definitief advies
agenderen.
9. Visie, positionering, werkwijze ASD.
De voorzitter geeft aan dat meegezonden stukken (discussienotitie van H. IJtsma over plaats en
rol ASD, samenvatting training ASD 2 maart 2020, verordening ASD, huishoudelijk reglement
ASD) ter informatie zijn, het is de bedoeling om de visie enz. te agenderen voor een livevergadering, wanneer dit weer kan is het goed om hierover te discussiëren en afspraken te
maken.
De ‘spelregels’ werkwijze ASD/team Samenleving worden in kleiner groepje voorbereid, zoals
afgesproken tijdens de bijeenkomst tussen ASD en team Samenleving. Deze groep is 1 keer bij
elkaar geweest, in mei volgt een volgende bijeenkomst, daarna kan het stuk naar de ASD, dit
wordt 18 mei geagendeerd.
10. Informatie vanuit het DB
• Financiën, voorstel declaraties(kosten bijeenkomsten, reiskosten enz.) niet per maand, maar
per kwartaal. Iedereen akkoord.
Er zou een format komen t.b.v. declaraties, deze is nog niet gereed, komt t.z.t.
• Bijeenkomst van de Koepel Adviesraden voor de voorzitters van de adviesraden. De
voorzitter is naar de bijeenkomst geweest. Wat opviel dat er weinig vertegenwoordigers uit
het noorden waren, verder eel overeenkomsten in zaken waar een voorzitter van de ASD
tegen aanloopt. Het was een inspirerende bijeenkomst, er is afgesproken dat er een vervolg
komt.
11. Informatie van de overige leden van de Adviesraad.
• Verslag bijeenkomst Anders Oud 2030 en de Denktank 60+ in Beilen
d.d. 28-2-2020 met Toekomstverkenning Sociale agenda Drenthe van K. Groen.
• Verslag bijeenkomst Symposium Anders Oud Zwolle d.d. 6 maart van K. Heeres.
• Verslag van de bijeenkomst wet inburgering gemeente Aa en Hunze van R. Meinders. Zie
ook agendapunt 8.
12. Ingekomen stukken:
a) 18 maart 2020: Mail van J. Dekker/gemeente met vragenlijst ten behoeve van evaluatie
eerste opdrachtverstrekking Attenta. Alle leden konden dit zelf invullen.
b) 31 maart 2020: Mail van H. IJtsma n.a.v. verzoek deelname werkgroep ontwikkeling
instrument cliënt ervaringsonderzoek. K. Groen heeft zich aangemeld. K. Groen en H.
IJtsma zullen deelnemen aan de werkgroep.
c) 3 april 2020: Mail van J. Lemckert/gemeente, brief met adviesaanvraag gewijzigde
verordening Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp. Zie agendapunt 7.
d) 6 april 2020: Mail van Zorg Innovatie Forum met verzoek invullen vragenlijst m.b.t.
onderzoek digitale hulpmiddelen voor ouderen.
e) 9 april 2020: Mail van I. Wilkens met brief d.d. 18 maart van gemeente m.b.t. tweede
leverancier(Welzorg) Wmo hulpmiddelen, ter informatie.
f) 16 april 2020: Mail van I. Wilkens met bestuursrapportage Attenta 2 e helft 2019 ter informatie
en info website. Zie agendapunt
g) 16 april 2020: Mail van I. Wilkens met concept Projectplan Vroegsignalering, ter informatie.
h) 16 april 2020: Mail van Mobility met vragen over WSW en Corona. J. Woudstra geeft aan,
iWerk is open, dat de regels van het RIVM worden gevolgd, de risicogroepen zijn thuis, 1,5
meter afstand is ingevoerd, er is wekelijks een update. De ASD vindt de vraag van Mobility
een vraag voor de WSW bedrijven, en ziet geen rol voor de ASD hierin. De secretaris zal
Mobility antwoorde.
13. Uitgegane stukken:
a) Benoeming tot lid van de ASD van mevrouw A. Haveman
b) Afwijzing twee overige kandidaten
c) Advies inzake tussentijdse aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp.
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d) Akkoordverklaring met de herbenoeming van de heer J. Sprenkels als lid van de Landelijke
cliëntenraad (LCR)
14. Notitie ‘zelf weer aan het stuur’.
De voorzitter vraagt aan J. Veen met welk doel zij voorstelde om de notitie alsnog te gaan
bespreken in de ASD. J. Veen vindt dat het inhoud heeft die ASD raakt en heeft een aantal
opmerkingen hierover. Besloten wordt om deze notitie samen met het projectplan
vroegsignalering in de volgende vergadering te behandelen.
15. Bestuursrapportage Attenta eerste helft 2019.
Voorzitter: de bestuursrapportage Attenta 2e helft 2019 is nu ook binnen gekomen. Besloten
wordt om beide in de volgende vergadering te bespreken.
16. Rondvraag.
H. v.d. Maas:
• M.b.t. kindpakket via WPDA, er komen wel wat aanvragen binnen via WPDA, maar nog niet
zoveel als normaal is, het loopt nog niet goed. Er is wel overleg geweest tussen partijen.
• Er stond een stukje in “de Schakel” dat het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds subsidie had
aangevraagd, namelijk € 61.400,- maar dat de gemeente een subsidie van € 33.500,toegekend heeft. De reden is dat het fonds € 16.500,- in 2019 niet besteed heeft en de
gemeente dat niet terugvordert en dat het totaal van toegekende subsidie ongeveer nu €
50.000,-. is De reden die de wethouder aangeeft is, dat het aantal kinderen wat een beroep
op het fonds kan doen niet erg is toegenomen, maar dat het fonds bekender is geworden,
dus mensen het beter weten te vinden. Volgens H. v.d. Maas kan het zijn dat het door de
gemeente gestarte Kindpakket hier een rol in speelt. Daarnaast is H.v.d. Maas ook verbaast
dat ze geen cijfers kon vinden van het sport- en cultuurfonds op internet, o.a. om te zien
hoeveel kinderen het fonds in 2019 heeft geholpen.
J. Veen:
• In de vergadering van de ASD van februari hebben we een inspreker gehad met een
indringend verhaal over vervoer van mensen met een beperking. Doen wij nog iets hiermee?
De voorzitter geeft aan dat de ASD nu weer een vraag over vervoer heeft neergelegd bij de
gemeente, echter op dit moment ligt het vervoer stil, wel belangrijk om vinger aan de pols te
houden. Vooral bij de opstart van het vervoer opletten en vragen naar de stand van zaken.
17. Sluiting.
De voorzitter evalueert deze vergadering en vraagt hoe het is ervaren.
Vanuit de ASD wordt aangeven, beeld en geluid niet altijd goed, pittig, een noodgreep, maar fijn
dat het is gelukt. Een compliment aan de voorzitter voor het leiden van de vergadering en aan
ieder voor de vergaderdiscipline.
De voorzitter sluit om 12.20 uur de vergadering.
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