Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) van de gemeente Aa en
Hunze, gehouden op maandag 24 februari 2020 in het gemeentehuis te Gieten.
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden van de ASD:
Ambtelijk secretaris:
Namens gemeente:

Afwezig met kennisgeving:

dhr. H. IJtsma
dhr. K. Groen, dhr. K. Heeres, mw. H. v.d. Maas, dhr. R. Meinders,
mw. M. Oosting, mw. L. Stolker, mw. J. Veen, dhr. J. Woudstra,
mw. I. Wilkens
wethouder dhr. C. Lambert(t/m agendapunt 2)
mw. I. Twickler (t/m agendapunt 3)
dhr. M. Krijnsen.

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, met name wethouder C. Lambert, I. Twickler en de
mensen op de tribune.
2. Gedachtenwisseling met wethouder C. Lambert.
De vragenlijst wordt behandeld.
1. Invalidenparkeerkaart.
Welke procedure wordt gevolg inzake de parkeerkaart voor invaliden.
Krijgt iedereen, die nu in het bezit is van deze kaart, deze zonder meer verlengd?
Of gaat hier nu een keuring aan vooraf? Zo, ja kunt iets vertellen over deze keuring?
Wat is het beleid betreffende het verstekken van invalide parkeerkaarten? Zijn de regels aangescherpt?
Zijn de criteria duidelijk voor de aanvragers?
C. Lambert:
De keuring wordt uitgevoerd door onafhankelijke medisch adviseur op basis van landelijk vastgestelde
regels. Voorheen werd te weinig om een medisch advies gevraagd, met ingang van 1 mei 2020 is dit
gewijzigd. Voor mensen boven 75 jaar is de kaart verlengd en anders wordt men gekeurd, de kaart is 5
jaar geldig. Mensen die het niet eens zijn met het besluit kunnen bezwaar maken.
2. Deelname van de ASD, aan de totstandkoming van de notitie “Zelf weer aan het stuur!” Integrale
aanpak Armoede en Schuldhulpverlening 2020 – 2023.
De Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze, is formeel niet gevraagd te participeren in de opstelling
van deze notitie.
De leden die bij de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, hebben dat gedaan op persoonlijke titel.
In zijn antwoord op vragen van Groen Links, zegt de wethouder dat de adviesraad nauw betrokken is
geweest bij de opstelling van deze nota. Dit komt niet overeen met de beleving van de ASD.
C. Lambert:
Mensen van de ASD zijn bij bijeenkomsten t.b.v. armoedebeleid geweest, de gemeente meende dat
mensen namens de ASD aanwezig waren, maar de leden van de ASD dachten dat er nog een
adviesaanvraag zou komen. De communicatie is niet goed gegaan, goed om daar afspraken over te
maken. Er ligt al een afspraak (aantal leden ASD en team Samenleving) om duidelijk te krijgen wanneer
en hoe de ASD wordt betrokken. De andere manier van vergaderen van de gemeenteraad is ook van
invloed.
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3. Schulden problematiek.
Kortgeleden las een lid van de ASD, het verhaal van een alleenstaande moeder van twee kinderen. Zij
had te laat doorgegeven dat ze naast haar uitkering inkomsten had uit loonvormende arbeid. Het te veel
ontvangen geld, was opgegaan aan het aflossen van schulden, dus terugbetalen kon ze niet meer.
Door de boetes wegens niet/of te laat betalen was de schuld inmiddels flink opgelopen. In dit geval was
de gemeente de schuldeiser.
Hoe zou de gemeente Aa en Hunze deze casus hebben behandeld?
C. Lambert:
Lastig te beantwoorden, is per geval anders, dus maatwerk, naast oplossen schulden aandacht voor de
situatie. In algemene zin, in Aa en Hunze is het mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen, m.b.t.
boetes is een regeling mogelijk.
4. Hulpmiddelencentrum.
Stand van zaken betreffende de situatie van het Hulpmiddelen centrum en het aantrekken van
alternatieve leveranciers. Zijn schrijnende gevallen opgelost?
C. Lambert:
HMC blijft een probleem, er is wel een 2e leverancier gevonden m.b.t. trapliften en hulpmiddelen. Zo
hopen we de wachttijden te beperken. Het is nog geen structurele oplossing, maar het blijft een
aandachtspunt.
5. Stand van zaken Publiek Vervoer (Connexion).
In het DvhN stond een artikeltje over het gehandicapten vervoer. In Groningen worden gebruikers van
het gehandicapten vervoer opgeroepen bewuster om gaan met de kilometers?
Is iets dergelijks ook onze gemeente aan de orde? Of zijn er plannen om dit te doen?
C. Lambert:
Dit is in Aa en Hunze niet aan de orde.
6. Gebruik SyRI.
De overheid mag niet langer grootschalige data-analyses (SyRI) gebruiken om fraude met sociale
voorzieningen op te sporen. Dat is de uitspraak die de rechter vorige week heeft gedaan in een zaak die
verschillende maatschappelijke organisaties waaronder de LCR had aangespannen tegen de
Nederlandse Staat. Maakt de gemeente Aa en Hunze op enige wijze gebruik van SyRI? Of een
vergelijkbaar systeem?
C. Lambert:
In Aa en Hunze maken we geen gebruik dit of een ander systeem. Dit is bedrijfsvoering, belangrijk is
dat zaken goed gaan.
7. De besteding van de Klijnsma-gelden.
Graag een nadere toelichting.
1) Betreft de bijlage van brief aan de gemeenteraad tav Besteding Klijnsma gelden die 23 dec 2019 is
opgesteld. Uitdrukkelijk uitgangspunt bij het instellen van de Klijnsmagelden was, dat deze extra en
aantoonbaar ingezet moeten worden ter bestrijding en voorkoming van kinderarmoede. Ze zijn bedoeld
als een extra inzet, bovenop het bedrag dat in 2016 besteed werd aan het bestrijden en voorkomen van
kinderenarmoede. Uit het overzicht in de bijlage komt naar voren dat dit voor een deel van de
ontvangen Klijnsmagelden niet het geval is. Waarom is dit geld niet ingezet?
In de bijlage wordt gesteld dat de saldi van de gelden worden verrekend met de overige uitgaven van
armoedebestrijding en schuldhulpverlening en dat een evt. overschot wordt toegevoegd aan de reserve
sociaal domein Naast dat dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling is, is het ook niet heel transparant.
In de zelfde bijlage, bij de info tav 2019, staan achter 'Meedoenpremie schoolgaande kinderen' en
'Pc project geen bedragen ingevuld. Betekent dit dat er in 2019 hiervoor niets is besteed?
C. Lambert:
Er is een bedrag gereserveerd, de cijfers van 2019 zijn nog niet definitief, er komen nog afrekeningen.
Het geld is in principe bedoeld voor kinderen in armoede, de gelden blijven daarvoor beschikbaar. Er
wordt ook contact gelegd met scholen m.b.t. leermiddelen, scholen hebben hierin ook een
verantwoordelijkheid.
2) Kan de wethouder een toelichting geven hoe er nu binnen het kindpakket Aa en Hunze wordt
overlegd en gewerkt?
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C. Lambert:
De registratie en inkomenstoets wordt vanaf 1 januari 2020 uitgevoerd door WPDA, waarna vervolgens
de gegevens doorgestuurd worden aan de stichting die de aanvraag verder zal afhandelen.
8. Iwerk stand van zaken.
Van een medewerker gehoord van de salarisbetaling via de Gemeente Tynaarlo verloopt. Is dat juist?
Zo ja waarom gaat de betaling niet via de werkgever IWerk.
C. Lambert:
Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo hebben een samenwerking op o.a. belastingen, inkoop,
personeelszaken en salarisadministratie. In dit kader verzorgt de gemeente Tynaarlo de
salarisadministratie voor de drie gemeenten inclusief WPDA/iWerk. Ook dit is bedrijfsvoering, belangrijk
is dat zaken goed gaan.
9. Stand van zaken ’t Ruige Veld.
C. Lambert:
Er is team van mensen bij betrokken, bestuurlijk de burgemeester. Naast zaken die in de krant te lezen
stonden is er geen aanvullende info. Er mag niet permanent gewoond worden op ’t Ruigeveld, het
proces loopt.
10. Stand van zaken camping Anloo.
Zijn de bewoners, die hulp nodig hebben, bekend bij Attenta?
C. Lambert:
Ook hier een is team van mensen bij betrokken, bestuurlijk de burgemeester. Veel informatie was in de
krant te lezen. Het gaat om een groep kwetsbare inwoners waar we als gemeente verantwoordelijkheid
voor hebben en nemen. Veel instanties, ook Attenta zijn betrokken, geprobeerd wordt om het samen in
goede banen te leiden.
N.a.v. vervolg gesprek m.b.t. permanent wonen op recreatieparken geeft C. Lambert aan dat de
gemeente verplicht is om mensen in te schrijven, ook als men op een recreatiepark woont.
11. Schoon en leefbaar huis.
De AVS is nu vervangen voor de maatwerk voorziening Schoon en Leefbaar huis en valt onder het
abonnementstarief. Het schijnt een aanzuigende werking te hebben. Neemt dat verontrustende vormen
aan? Worden de gebruikers met een (zeer) laag inkomen nu ook financieel tegemoetgekomen?
C. Lambert:
De AVS wordt vanaf 1 mei 2020 vervangen door de maatwerkvoorziening. Dit betekent dat iedereen
vanaf dan hetzelfde betaalt(abonnementstarief van € 19,- per maand), ook mensen die het niet kunnen
betalen. De gemeente had dit graag anders gedaan, maar dit is opgelegd door het ministerie.
12. Samen oud
Enige tijd terug, ontvingen we geregeld informatie over het project “samen oud”.
Op de website van “samen oud” staat dat in Aa en Hunze drie teams actief waren.
Kan hieruit de conclusie getrokken worden dat het project een zachte dood gestorven is?
Zo ja, is er iets voor in de plaats gekomen?
C. Lambert:
‘Samen Oud’ was een pilotproject, deze is gestopt maar de uitkomsten van de pilot zijn meegenomen in
het beleid.
13. Mantelzorg
Hoe wordt mantelzorger zijn in onze gemeente geregistreerd?
Zijn is er de laatste tijd activiteiten rondom dit thema georganiseerd?
C. Lambert:
Er is een centraal punt mantelzorg en vrijwilligers, dit is belegd bij Impuls.
Ook worden door Impuls activiteiten, cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd.
14. Generaties die samen (willen) wonen
Gemeenten gaan zeer verschillend om met verzoeken van inwoners om met meer generaties op een
erf te wonen. Mantelzorg wonen is enigszins ingeburgerd, maar een verzoek om bijvoorbeeld
kadastrale splitsing of bijbouwen ligt in sommige gemeenten moeilijk.
Hoe is dit geregeld in Aa en Hunze?
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C. Lambert:
De gemeente staat hier positief tegenover, waar het kan, willen we meewerken.
15. Kwaliteitshandboek.
Werkt de Gemeente met een kwaliteitshandboek?
C. Lambert:
Wij werken met het Drents Kwaliteitskader m.b.t. zorg. Met de nieuwe inkoop wordt het aangepast, dan
kan deze ook naar de ASD worden gestuurd.
16. Ervaringsdeskundige
Wethouder Lambert zei tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 30 januari dat het moeilijk is
voor een afgestudeerde ervaringsdeskundige om een baan te vinden. De ervaringsdeskundige uit Aa
en Hunze is afgestudeerd . Wordt deze ervaringsdeskundige in dienst genomen bij de gemeente Aa en
Hunze of Attenta.
C. Lambert:
De gemeente is met 3 inwoners/kandidaten gestart, 1 kandidaat heeft het mbo diploma gehaald, deze is
nog niet aan het werk. De kandidaat wordt wel begeleid bij het zoeken naar een passende plek, diverse
organisaties zijn betrokken.
Aanvullende vragen aan de wethouder:
• M. Muntjewerff: geen vraag maar een compliment voor bankje bij de balie, deze vraag is in het
verleden aan de orde geweest, fijn dat er gehoor aan is gegeven.
3. Zaken voor het overleg met de beleidsadviseur(s) van de gemeente Aa en Hunze.
a) Raads- en commissievergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten m.b.t. het
sociaal domein. Geen bijzonderheden.
b) Punten van de beleidsadviseur.
I. Twickler:
• Wet inburgering, collega heeft mail gestuurd aan 2 leden van de ASD die ook in vorige
werkgroep hebben gezeten (H. IJtsma en R. Meinders) met de uitnodiging om weer aan te
sluiten.
• Afspraak m.b.t. opstellen ‘spelregels’, zoals in de bijeenkomst tussen ASD/team Samenleving is
afgesproken, wordt binnenkort gepland.
c) Stand van zaken LTA/jaarplanning.
• I. Wilkens: Jaarplanning team Samenleving is besproken in bijeenkomst ASD/team
Samenleving, is er dan nog behoefte aan de LTA, want dit heeft niet alleen betrekking op het
sociaal domein maar is gemeente breed. Afgesproken wordt dit nader te bekijken, voor
volgende vergadering wordt LTA met de stukken meegestuurd.
• Vanuit de ASD wordt aangegeven dat men de link voor de raadsvergaderingen niet meer
ontvangt. Dit wordt doorgegeven aan de griffie.
d) Vragen aan de beleidsadviseur.
• J. Woudstra: welke verordeningen lopen er en wanneer lopen ze af.
I. Twickler, een verordening loopt niet af, bij nieuw beleid moet een verordening soms worden
aangepast. Er wordt een afspraak gepland met kleine groep m.b.t. opstellen ‘spelregels’.
4. Verslag vergadering ASD van 27 januari 2019.
Er zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Informatie vanuit het DB en de overige leden van de Adviesraad.
•
Financiën.
Voorzitter: er is onvoldoende zicht op de financiële positie van de ASD omdat iedereen aan het
eind van het jaar alles declareert. Daarom het verzoek van het DB aan de leden om maandelijks
een kostenoverzicht te geven (kosten deelname bijeenkomsten, reiskosten en andere declaraties).
Afgesproken wordt dat er een format ontwikkeld wordt die gebruikt kan worden.
• Verzoek agendapunt.
Voorzitter: J. Veen heeft gevraagd om het stuk ‘Samen aan het stuur’ te agenderen/bespreken.
Besloten wordt om dit in maart te agenderen.
• Besloten wordt om in het vervolg dit agendapunt en punt 8 opeenvolgend te behandelen.

4

6. Ingekomen stukken:
a) Uitnodiging ALV Mobility met verzoek om thema’s aan te dragen voor 13-3. De voorzitter en
secretaris zullen de vergadering bijwonen.
b) Reactie Mobility op antwoord ASD m.b.t. rapport ombudsman. V.k.a.
c) Bestuursrapportage Attenta. Besloten wordt om dit te agenderen voor de vergadering in maart.
d) Klacht Wmo vervoer.
De briefschrijver is aanwezig en licht de klacht toe. Hij roept de ASD op om bij een volgende
aanbesteding bij de gemeente aan te geven om niet alleen naar de prijs te kijken.
e) Uitnodiging ASD Borger-Odoorn voor bijeenkomst op 15-4-2020.
H. IJtsma, M. Krijnsen, J. Veen, K. Groen, M. Oosting en J. Woudstra zullen de bijeenkomst
bijwonen.
7. Uitgegane stukken:
a) Reactie aan Mobility m.b.t. rapport Ombudsman.
b) OVB klacht Wmo vervoer.
8. Informatie uit de werkgroepen.
a) Voortgang werkgroep inkoop WMO en Jeugd.
Info is door H. IJtsma via mail gedeeld. Info is duidelijk. Wel verzoek om hier vertrouwelijk mee om
te gaan.
b) Voortgang werkgroep Armoedebeleid Aa en Hunze.
Gaan in maart verder.
c) Voortgang werkgroep Functioneren en transparantie WPDA.
Gaan in maart verder.
d) Voortgang redactiecommissie.
Stuk t.b.v. vergadering op locatie wordt voorbereid.
e) Verdere informatie.
• Voorzitter: morgenavond is een bijeenkomst van de denktank van de gemeenteraad. Omdat M.
Krijnsen afwezig is zal de voorzitter hem vervangen.
• J. Veen: op 20-2 naar een bijeenkomst mantelzorgproject geweest. Dit is een landelijk project,
in het noorden doen alleen Aa en Hunze en Hogeland mee. Er komt zo meer zicht op wat
mantelzorgers nodig hebben en er wordt geïnventariseerd wat er nu gebeurd. Een
samenwerking tussen Impuls, mantelzorgers en vrijwilligers.
9. Vacature lid Adviesraad.
Belangstellenden kunnen nog tot 1 maart reageren. Daarna worden de brieven naar de
sollicitatiecommissie gestuurd.
10. Evaluatie bijeenkomst met team Samenleving en ASD d.d. 03-02-2020.
Vanuit de ASD wordt aangegeven dat er over het algemeen een goed gevoel over de bijeenkomst is.
Communicatie en wederzijds begrip is belangrijk.
Besloten wordt dat de ‘conclusie’ flaps nog worden uitgewerkt en rondgemaild.
Ook worden deze aan de cursusleider t.b.v. de training ASD van 2-3 gestuurd.
11. Bijeenkomst ASD met gemeenteraad en college.
Besloten wordt om dit na 2 maart verder te bekijken en afspraken te maken.
12. Vergadering ASD in Gasselte op 23 maart 2020.
De vergadering gaat plaatsvinden in het dorpshuis ‘de Trefkoel’.
Er is afgesproken dat mensen van plaatselijk belang en het dorpshuis komen vertellen over de gang
van zaken en diverse initiatieven.
Programma:
19.00 Info dorpshuis/plaatselijk belang met mogelijk rondleiding, opeenvolgend gelegenheid om
in gesprek te gaan en mogelijke vragen van inwoners te beantwoorden.
20.00 Vergadering ASD
13. Training 2 maart 2020 gemeentehuis Gieten
Het programma is door H. IJtsma gemaild.
Start om 9.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
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14. Rondvraag.
• L. Stolker: in overleg ASD/team Samenleving over vertegenwoordiging aantal leden ASD in
armoedepact gesproken met S. van Esveld, daar waren we het niet over eens. Besloten wordt
dat de voorzitter hierover contact opneemt.
• J. Veen: in nieuwsbrief Koepel stond info m.b.t. jaar verslagen. Voorbeeld van Renkum,
compact en overzichtelijk, iets voor onze ASD? Het DB neemt dit mee.
15. Sluiting.
De voorzitter bedankt ieder voor z’n inbreng en sluit om 12.15 uur de vergadering.
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