Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze,
gehouden op maandag 29 oktober 2018 in het gemeentehuis te Gieten.
Aanwezig:
Voorzitter:
Secretaris:
Leden van de adviesraad:
Ambtelijk Secretaris:
Namens gemeente:

dhr. J. Drijftholt
dhr. J. Bos
dhr. K. Groen, dhr. K. Heeres, dhr. H. IJtsma, mw. H. v.d. Maas,
dhr. R. Meinders, mw. M. Muntjewerff, mw. L. Stolker, mw. J. Veen,
mw. I. Wilkens
dhr. H. Wilts (t/m agendapunt 2)

Afwezig:

dhr. J. Woudstra

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Aan de agenda wordt toegevoegd: benoeming leden adviesraad bij punt 11 en brief netwerk
adviesraden sociaal domein arbeidsmarktregio Groningen als punt 5c.
2. Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur van de gemeente Aa en Hunze.
De voorzitter geeft het woord aan H. Wilts.
a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. sociaal het domein.
De sturingsfilosofie Sociaal Domein ‘Samen aan het stuur’ stond gepland voor de
gemeenteraad in oktober. Echter n.a.v. de commissievergadering van september zijn de
stukken aangevuld. Het wordt a.s. donderdag weer in de commissievergadering besproken.
Deze commissie is zowel informerend als opiniërend. Als het akkoord is komt het in
december in de gemeenteraad.
b) Binnengekomen stukken ter kennisname met eventuele toelichting.
Geen stukken behandeld.
c) Punten van de beleidsadviseur.
 Stand van zaken Alescon/WPDA.
De Formele punten zijn afgewikkeld, op dit moment is men bezig met de realisering van
de samenvoeging. Alle personeelsleden zijn inmiddels geïnformeerd over welke werkplek
men per 1-1-2019 krijgt en daarnaast de formele brief over de aanstelling. Personeel met
een SW-indicatie en ambtelijk personeel met een vaste aanstelling gaan over naar de
nieuwe organisatie. Ook mensen met een tijdelijk contract gaan zo veel mogelijk over.
De gehele plaatsing is binnen de gemaakte afspraken gerealiseerd. Mensen die
onderhoud groen in Aa en Hunze doen, worden vanuit WPDA gedetacheerd naar Aa en
Hunze. Dus voor de werknemers verandert er niets. In het formele/financiële deel
moeten de gewijzigde begrotingen als gevolg van de splitsing en invlechting nog voor
zienswijze naar de gemeenteraad. Dit staat gepland voor de raad van december. De
eerste stappen zijn nu gezet, in de komende jaren verdere ontwikkeling o.a. m.b.t.
afspraakbanen en beschut werk.
- R. Meinders geeft aan dat Alescon aangeeft dat men nog geen zekerheid/opdracht
heeft gekregen om de sportvelden in Aa en Hunze in 2019 te maaien. H. Wilts:
vooralsnog gaan dezelfde werkzaamheden over, in de toekomst volgen mogelijke
andere ontwikkelingen.
- H. IJtsma: Aa en Hunze heeft een aantal beschutte werkplekken, zijn deze
werkplekken gerealiseerd bij Alescon? H. Wilts: ja dat klopt.
- H. IJtsma: het is toch vooral de bedoeling om deze werkplekken te realiseren in het
vrije bedrijf. H. Wilts: Dat willen we wel graag, maar de WSW populatie neemt af, we
kijken nu wat we met de infrastructuur doen, daarom heeft het nu de voorkeur om dit
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via Alescon(straks WPDA) te realiseren. Maar als er mensen vanwege de aard van de
beperking daar niet kunnen worden geplaatst kijken we naar andere mogelijkheden
via andere bedrijven.
- H. IJtsma: betekent het dat mensen met een beschutte werkplek dan een
arbeidscontract via Alescon(straks WPDA) krijgen? H. Wilts: inderdaad.
- H. IJtsma: betekent dit dat er dan 2 verschillende types arbeidscontracten zijn via
hetzelfde bedrijf. H. Wilts: dat kan, we zullen wel kijken of dit op termijn een aparte
afdeling moet worden. Het gaat veelal om dezelfde doelgroep, maar met een andere
achtergrond.
d) Vragen aan de beleidsadviseur:
 Hoe is de medezeggenschap geregeld bij de stichting Attenta, is er een O.R.?
H. Wilts: een OR is geen verplichting, er moet wel een medezeggenschap worden
georganiseerd, dit zal voor 1 januari worden georganiseerd.
 J. Veen: zowel in het (leerlingen)vervoer als bij de huishoudelijke hulp zijn problemen
gesignaleerd. Is het niet beter om niet ieder jaar opnieuw aan te besteden? H. Wilts:
de centrale raad van beroep heeft een uitspraak gedaan m.b.t. resultaatgericht
inkopen, ook naar aanleiding hiervan moet nog eens kritisch naar de inkoop worden
gekeken. De probleemsignalering zal dan natuurlijk ook worden meegenomen.
 J. Veen: m.b.t. onafhankelijke cliëntondersteuning is er nu sprake van koploper
gemeenten. 14 gemeenten zijn door de VNG aangewezen als koploper gemeente.
Hoe kun je in aanmerking komen om koplopergemeente te worden (zie o.a. brief
ministerie) wat is de procedure en wil de gemeente dit? H. Wilts zal deze vraag
meenemen.
 H. IJtsma: we hebben vorige keer info van dhr. van Rijswijk gekregen over de
problemen m.b.t. publiek vervoer, is hierin al verbetering? H. Wilts heeft wel diverse
signalen gehoord, hij zal navragen hoe de stand van zaken nu is.
 K. Groen: ik heb een uitnodiging voor een bijeenkomst over Clientondersteuning
doorgestuurd aan B. Meedendorp met de vraag of er vanuit de gemeente ook
iemand naar toe gaat. Is hierover al iets bekend? H. Wilts zal dit navragen.
 J. Veen geeft aan dat zij in het centraal punt mantelzorg zit. De overheid heeft
middelen beschikbaar gesteld voor respijt mantelzorg, dit is sinds kort mogelijk via
contactpersoon mantelzorg. Goed om hier aandacht voor te hebben. H. Wilts zal dit
doorgeven.
 H. IJtsma: in ‘Waar staat je gemeente.nl’ is een kengetal opgenomen voor het aantal
bijstand gerelateerde uitkeringen vanaf AOW leeftijd. In Aa en Hunze is dit 3,2%, en
landelijk is dit 16%. Kan de gemeente dit nader duiden? H. Wilts zal deze vraag
meenemen.
 R. Meinders: in Tynaarlo heeft men een groot tekort op de jeugdzorg. Hoe is het in
Aa en Hunze: H. Wilts: mogelijk is er wel een tekort, maar niet zo dramatisch als in
Tynaarlo. In de najaarsnota wordt de stand van zaken op o.a. dit gebied
weergegeven. De najaarsnota wordt op 20 december in de gemeenteraad
behandeld.
 J. Veen zou graag informatie krijgen hoe zaken geregeld worden, bijvoorbeeld m.b.t.
het schoolmaatschappelijk werk. H. Wilts: de uitvoering van dit soort zaken gaat nu
via Attenta, mogelijk kan daar informatie worden opgevraagd of iemand van Attenta
kan worden uitgenodigd om informatie aan de adviesraad te geven.
3. Verslag vergadering Adviesraad van 24 september 2018.
 H. IJtsma: punt 2, laatste alinea, de vraag van Martin Bakker aan de adviesraad om mee te
werken aan een onderzoek over ouderenzorg staat niet op agenda. Besloten wordt om dit
vandaag toe te voegen na vaststelling van het verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notuliste.
Vraag van M. Bakker of (een delegatie van) de adviesraad wil meewerken aan een onderzoek over
ouderenzorg. Er worden o.a. interviews gehouden. Er is enige onduidelijkheid wat precies van de
adviesraad wordt verwacht. Afgesproken wordt dat H. IJtsma contact opneemt met M. Bakker om te
vragen wat de bedoeling is, hij zal dit vervolgens via de mail uitzetten.
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4. Informatie vanuit de Adviesraad en uit het DB.
 H. IJtsma geeft aan dat hij naar een bijeenkomst van de gemeente is geweest m.b.t.
asielzoekers. Het was het hem onduidelijk wat er van de adviesraad wordt verwacht,
hierover is ook tijdens de bijeenkomst geen duidelijkheid gekomen. Afgesproken wordt om
deze vraag aan de orde te stellen in het overleg met de wethouder.
 H. IJtsma is op 8 oktober naar de praktijkvoorbeeldenparade Sociaal Domein in Zwolle
geweest. Ook K. Groen en J. Veen hebben dit bezocht. Ieder heeft diverse workshops
bezocht. H. IJtsma geeft aan dat de workshop ‘armoedebestrijding door energiebesparing’
een eyeopener was, belangrijk om ook de huizen van mensen met de laagste inkomens
goed te isoleren, dit scheelt op jaarbasis vele euro’s. Verder sprak de workshop
‘administratieve spreekuren’ hem erg aan. Dit werd gerund door vrijwilligers, is
laagdrempelig en toegankelijk. H. v.d. Maas geeft aan dat Impuls wel eens heeft
geprobeerd om in onze gemeente iets dergelijks op te zetten, echter dat is niet gelukt. In
feite ondersteunt Humanitas deze doelgroep ook via de thuisadministratie. M. Muntjewerff
geeft aan dat via het dorpsloket in de Spil in Gasselternijveen ook dit soort ondersteuning
wordt geboden. K. Groen geeft aan dat we mogelijk G. Postma, directeur van Attenta eens
kunnen uitnodigen waar we ook dit onderwerp aan de orde kunnen stellen.
 J. Veen is op 19 oktober naar een minisymposium in Assen geweest m.b.t. dagbesteding,
het onderwerp werd belicht vanuit verschillende invalshoeken. Het was een goede en
heldere bijeenkomst, dagbesteding blijft wel een aandachtspunt.
 J. Veen en K. Groen zijn naar de stakeholdersbijeenkomst/klankbordgroep(programma
sociaal domein) geweest. De pilot vroegsignalering m.b.t. schuldhulp is helaas nog niet uit
de startblokken. H. v.d. Maas geeft aan dat woningstichting de Volmacht wel heel actief
bezig is, maar helaas andere partners (nog) niet. J. Veen geeft aan dat het wel goed is om
elkaar via deze stakeholdersbijeenkomst op de hoogte te houden
 H. v.d. Maas, er is nog geen duidelijkheid m.b.t. collectieve ziektekostenverzekering voor de
laagste inkomens in Aa en Hunze. Zilveren Kruis heeft per 1-1-2019 het contract opgezegd,
het is niet bekend of er inmiddels een vervangende verzekering is. Afgesproken wordt om
deze vraag aan de orde te stellen in het overleg met de wethouder.
 K. Groen en J. Veen zijn naar de theatervoorstelling van de ‘Omzieners’ geweest, dit was
georganiseerd door stichting de Arme Kant van Aa en Hunze. Het was een confronterende
voorstelling over armoede, zeer goed gespeeld door ervaringsdeskundigen.
 De voorzitter geeft aan dat het DB een brief van de heer Calf heeft ontvangen met het
verzoek om toezending van het concept-verslag zodat hij daar zijn op- een aanmerkingen
op kan geven aan de Adviesraad. De voorzitter geeft aan dat dit in het DB is besproken.
Het DB is van mening dat iemand die geen lid is van de adviesraad ook geen op- of
aanmerkingen kan maken op het concept-verslag, het vastgesteld verslag is via de website
beschikbaar. De heer Calf zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
5. Ingekomen stukken en mededelingen.
a) Ter info een brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede
Kamer d.d. 12 juli 2018, met betrekking tot de extra inzet van middelen uit het
Regeerakkoord voor cliëntondersteuning. O.a. aan de orde geweest bij punt 2.
b) Brief en informatie van het Netwerk Adviesraden Sociaal Domein arbeidsmarktregio
Groningen d.d. oktober 2018, met het verzoek om een vertegenwoordiging vanuit de
gemeente Aa en Hunze vanuit cliëntenraad/panel/platform. Bij de arbeidsmarktregio
Groningen horen ook de Noord Drentse gemeenten, daarom verwerkt men dit nu ook in de
statuten. Het netwerk vergadert 4 keer per jaar. De voorzitter vraagt wie vanuit de adviesraad
dit op zich wil nemen. L. Stolker licht toe dat er vanuit de cliëntenraad Aa en Hunze de laatste
2 jaar steeds iemand bij dit overleg is aangeschoven. L. Stolker wil wel de vertegenwoordiger
vanuit de adviesraad zijn. Hiermee gaat iedereen akkoord, J. Bos zal dit aan de organisatie
doorgeven.
6. Uitgegane stukken.
a) een brief aan de gemeente Aa en Hunze, Team Samenleving, d.d. 26 september 2018, met
betrekking tot de wenselijkheid van een jaarlijkse bijeenkomst tussen de Adviesraad en het
Team Samenleving.
b) een brief aan het College van B&W van Aa en Hunze d.d. 26 september 2018 houdende de
reactie van de Adviesraad op de door de gemeente voorgestelde aanpassingen in het
Huishoudelijk Reglement.
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7. Lange termijn agenda (LTA).
J. Veen: de adviesraad heeft vooral relatie met de punten 06 en 07. Hiermee moeten we ons
bezighouden, hoe willen we hierin verdieping enz. zoeken. De voorzitter geeft aan dat de adviesraad
advies moet geven, maar daarnaast wil de adviesraad ook graag meedenken en aan het begin
graag betrokken worden bij het maken van plannen.
J. Veen zou o.a. graag meer info krijgen over o.a. jeugdgezondheidszorg en nieuw
opdrachtomschrijving Impuls. Na overleg wordt besloten om te vragen om de onderliggende stukken
van zaken die op de LTA staan m.b.t. het sociaal domein aan de adviesraad beschikbaar te stellen.
Afgesproken wordt om deze vraag aan de orde te stellen in het overleg met de wethouder.
8. PR c.q. profilering adviesraad Sociaal Domein.
K. Heeres: a.s. woensdag komt er een stuk op de gemeentepagina m.b.t. het advies m.b.t.
implementatie VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
H. IJtsma geeft aan dat hij heeft gevraagd om ideeën/items voor publicatie, hij heeft nog geen input
gehad, maar vraagt nogmaals aan alle leden om hier over na te denken en input door te geven.
9. Verzoek Zorgbelang Drenthe over deelname Adviesraad aan een gesprek over nieuwe/andere
vormen van burgerparticipatie.
De gemeente is niet hiervoor niet benaderd en (nog)niet betrokken, dus doet op dit moment niet mee.
Vanuit de adviesraad wordt aangegeven dat het toch nuttig kan zijn om als adviesraad hieraan mee
te werken. Vanuit de adviesraad zijn J. Veen en H. v.d. Maas bereid om deel te nemen. J. Bos zal
Zorgbelang hiervan op de hoogte stellen.
10. Kan c.q. mag een lid van de Adviesraad ook tevens lid zijn van een R.v.T. van een
(inter)gemeentelijke instelling c.q. stichting. Standpuntbepaling adviesraad.
De voorzitter licht toe: voor de zomervakantie is dit aan de orde geweest. Hierover is in de adviesraad
van mei een discussie geweest, echter er is geen standpunt ingenomen door de adviesraad. In mei
was er verschil van mening, een aantal leden gaf aan dat het echt niet kan om als lid van de
adviesraad (op het gebied van het sociaal domein) tevens lid te zijn van de RvT van stichting Attenta,
een aantal mensen zagen hier geen problemen en vonden dat dit prima kon. H. IJtsma heeft in de
vorige vergadering gevraagd om dit punt te agenderen. De verschillende standpunten worden
besproken. Besloten wordt om te stemmen.
Stemming:
 Nee, een lid van de adviesraad kan geen lid zijn van een Raad van Toezicht van een
(inter)gemeentelijke stichting binnen het sociaal domein.
 Ja, een lid van de adviesraad kan ook tevens lid zijn van een Raad van Toezicht van een
(inter)gemeentelijke stichting binnen het sociaal domein.
De meerderheid van stemmen stemt op Nee.
Conclusie: standpunt Adviesraad:
Een lid van de adviesraad kan geen lid zijn van een Raad van Toezicht van een (inter)gemeentelijke
stichting binnen het sociaal domein.
11. Voordracht en benoeming nieuwe leden Adviesraad.
De voorzitter geeft aan dat er 9 sollicitatiebrieven zijn binnengekomen. De commissie, bestaande uit
K. Groen, L. Stolker en H. IJtsma (i.v.m. vakanties iets andere samenstelling dan in eerste instantie
de bedoeling was) heeft een selectie gemaakt, er zijn 6 personen uitgenodigd voor een gesprek. Op
basis daarvan worden 3 kandidaten voorgedragen: dhr. G.E. Koorman uit Gieten, dhr. M. Krijnsen uit
Gasteren en mw. M. Oosting-de Jong uit Gieten
Het DB stelt voor om de voordracht van de commissie over te nemen en deze personen te
benoemen. Hiermee wordt unaniem ingestemd.
De voorzitter dankt de commissie voor de werkzaamheden. De secretaris zal de nieuwe leden in
kennis stellen, ze worden uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering in november. De secretaris
zal ook het college in kennis stellen.
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12. Voordracht Adviesraad van lid Raad van Toezicht Stichting Attenta.
H. IJtsma, J. Veen en H. v.d. Maas zaten in de commissie. H. IJtsma geeft aan dat de procedure hem
heeft verbaasd. De commissie was ervan uit gegaan dat ze zelf gesprekken zou voeren en naar
aanleiding daarvan een keuze kon maken. Echter voor de vakantie kreeg de commissie 2 brieven
doorgestuurd waaruit kon worden gekozen. Daaruit kon de commissie geen keuze maken, bovendien
vond de commissie dat ook de bekendmaking van de vacatures te minimaal was. In overleg met mw.
van Overeem die de werving voor Attenta uitvoert is besloten om de procedure na de vakantie
opnieuw te doen. Ondertussen speelde bij de adviesraad de sollicitatieprocedure voor nieuwe leden,
daar kwam ook een goede kandidaat voor de RvT van Attenta naar voren, namelijk dhr. Koorman.
De kandidaat heeft inmiddels een gesprek gehad met de directeur van Attenta, mw. Postma en met
mw. van Overeem. Er volgt nog een kennismakingsgesprek met de wethouder.
De commissie stelt voor dat de Adviesraad de heer G.E. Koorman als kandidaat voor de Raad van
Toezicht van stichting Attenta voordraagt. Hier wordt unaniem mee ingestemd.
Omdat de oorspronkelijke vraag om een kandidaat voor te dragen door wethouder Dijkstra is gedaan,
wordt besloten om de voordracht via een brief aan het college te melden en in afschrift aan stichting
Attenta en mw. van Overeem.
De voorzitter geeft aan dat, o.a. naar aanleiding van wat is besloten bij punt 10 in deze vergadering,
het inhoudt dat als dhr. Kooiman wordt benoemd tot lid van de RvT van Attenta hij geen lid van de
Adviesraad kan blijven. Dus hij zal een keuze moeten maken.
13. Begroting 2019.
I. Wilkens heeft aangegeven dat de (concept)begroting 2019 van de Adviesraad die met de stukken
is meegestuurd boven het budget van de gemeente komt. Zij geeft aan dat het verstandig is om dit
wel op elkaar af te stemmen, mocht de adviesraad van mening zijn dat men niet uitkomt met het
budget dan is het goed om daarover met de gemeente in gesprek te gaan. De penningmeester, R.
Meinders stelt voor om een aantal posten aan te passen, nl. de posten: platformbijeenkomsten en
diverse ondersteuning beide € 300 lager. De posten PR/onvoorzien en posten etentje/representaties/
attenties beide € 150,- lager. De voorzitter vraagt of de adviesraad dit wil aanpassen of wil
vasthouden aan de oorspronkelijk opgestelde begroting. Vanuit de adviesraad wordt aangegeven dat
men het belangrijk vindt om een realistische begroting te hebben, de aanpassing van de posten past
in het patroon van de uitgaven van de laatste jaren. Er wordt ingestemd met de aanpassingen en de
begroting 2019 met aanpassingen wordt vastgesteld. De secretaris zal de vastgestelde begroting ter
kennisname aan het college sturen.
14. Inventarisatie vragen t.b.v. het overleg met de wethouder.
De vragen die tijdens deze vergadering zijn besloten om voor te leggen zal de secretaris meenemen.
Daarnaast vraagt de voorzitter aan alle leden om binnen 2 weken de vragen t.b.v. het overleg met de
wethouder te mailen aan de secretaris, zodat hij een lijst met alle vragen voor de wethouder kan
opstellen.
15. Vergaderschema 2019.
De voorzitter geeft aan dat het schema met de stukken is meegestuurd, maar dat er nog een keus
moet worden gemaakt m.b.t. datum in april. J. Veen vraagt om ook eens op een andere dag/tijdstip
en op een ander locatie te vergaderen. Op die manier eens op een ander locatie kijken en daar ook
met mensen in gesprek gaan. Hierover volgt enige discussie. Er wordt een voorstel gedaan om bv.
twee keer per jaar op een ander tijdstip en op een andere locatie te vergaderen. Besloten wordt om
dit in de volgende vergadering nog eens aan de orde te stellen zodat de nieuwe leden hierover ook
mee kunnen praten.
16. Vergaderdagen Adviesraad/Vergaderlocaties.
Zie punt 15.
17. Evaluatie excursie en etentje Adviesraad in het Dorpshuis te Eexterveen op 4 oktober 2018.
Vanuit de adviesraad is iedereen het er over eens dat het heel goed was georganiseerd, ook het eten
was prima verzorgd en erg lekker. J. Veen geeft aan dat het ook goed was om informatie vanuit de
gemeenschap te krijgen, dus bijvoorbeeld op zo’n manier kan ook aanvulling gezocht worden bij
vergaderingen op locatie.
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18. Rondvraag.
 J. Veen: is het goed om de info van Mobility van de WSW-adviesraad Rotterdam op de agenda te
plaatsen? Aangeven wordt dat nog niet bekend is wat de status van het stuk is, besloten wordt om
de algemene leden vergadering van Mobility eerst af te wachten.
 K. Heeres: wie gaan er vanuit de adviesraad naar de bijeenkomst van 30 jaar Zorgbelang op 8
november in Pesse? H. IJtsma en K. Heeres gaan hier naar toe.
 H. IJtsma: ik wil nog graag even terugkomen op het verzoek van de heer Calf. Hij heeft via het
spreekrecht toch mogelijkheden? De voorzitter geeft aan dat de wens van de heer Calf is om op- of
aanmerkingen te geven op het concept-verslag, dit kan niet. Maar hij kan inderdaad via het
spreekrecht wel reageren op het vastgestelde verslag.
19. Sluiting.
De voorzitter dankt ieder voor z’n inbreng en sluit om 11.50 uur de vergadering.
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