Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente Aa
en Hunze van 31 mei 202, gehouden op maandag 31 mei via Microsoft Teams.
Aanwezig:
Voorzitter:
Leden van de ASD
Namens gemeente:
Afwezig met kennisgeving:

Notulist:

dhr. M. krijnsen
dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, dhr. K. Heeres, mevr. H. v.d.
Maas, mw. M. Muntjewerff.
mw. J. Dekker
mw. J. Aardema, mw. Dhr. R. Kieviet, mw. L. Stolker, mw. M.
Oosting, mw. J. Veen, dhr. J. Woudstra.
Dhr. K. Heeres.

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn 6 afmeldingen. De voorzitter vraagt de vergadering of we de vergadering door
willen laten gaan. Punt van aandacht is dat we met te weinig zijn om eventueel zaken vast
te stellen. De aanwezigen besluiten de vergadering te continueren om in ieder geval de
lopende zaken bij langs te lopen.
Het herstel van onze ambtelijk ondersteuner Sabine gaat helaas moeizaam.
Sabine houdt last van extreme vermoeidheid. Er wordt gezocht naar een tijdelijke
vervanger.
Jan Woudstra heeft aangegeven dat hij vanwege diverse redenen per heden wil stoppen
met het lidmaatschap van de ASD.

2. Zaken voor overleg met de beleidsadviseurs:
a. Raads- en commissievergaderingen
Vanuit de gemeente: de eerste kwartaalrapportage van het sociaal domein is
gedeeld. Dat was een informerende rapportage. Monitoring is een ontwikkelpunt bij
veel gemeenten en zo ook bij Aa en Hunze. Het idee is om dit te blijven doen. Janet
laat dit ons de rapportage toekomen
Conclusies:
Bij jeugd treedt een stabilisatie op, er is een lichte afname qua geldinvestering en van
het aantal jeugdigen dat aanspraak doet op jeugdzorg.
Huishoudelijke hulp: Het is erg aantrekkelijk om voor € 19,- een standaardhulp te
hebben. Dat heeft een aantrekkende werking. De vergadering heeft er moeite mee
dat mensen die zelf hulp kunnen betalen, aanspraak maken op deze voorziening.
Janet: De gemeente moet de wet toepassen. De gemeente kan wel een gesprek
aangaan met mensen die hun hulp opzeggen en daardoor niet meer zelfredzaam zijn.
Dat kan niet de bedoeling zijn.
Het aantal woningaanpassingen en de omvang daarvan neemt toe. Ook daar is het
gesprek wat is efficiënt en adequaat? Janet merkt dat meer mensen op de hoogte zijn
van gemeentelijke regelingen rondom woningaanpassingen, dat heeft een
aanzuigende werking. Het wachten is op de rechter die hier uitspraken over gaat
doen.
Er is afgelopen donderdag een werkconferentie van de raad geweest over Corona.
Deze is online beschikbaar en kan via de website van de raadsvergaderingen
bekeken worden.
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Janet: optimalisatie van gezondheidsbeleid staat op de agenda. Dit item is gekoppeld
aan alle werkgroepen. Janet vraagt of we na willen denken hoe we dit kunnen
aanpakken. Dit speelt na de zomervakantie.
Meindert vraagt zich af of we dat mee kunnen nemen als we een vergadering hebben
over onze werkwijze. Janet zet dit op de agenda van september.
De nieuwe directeur van Attenta is gestart, hij wil graag een gesprek met ons hebben
in oktober. De ASD vindt dit prima.
Meindert: kunnen we mogelijk in juli in de raadszaal vergaderen? Janet vraagt of dit
mogelijk is.
Hoe verloopt de aanpak van de corona- steunmaatregelen in onze gemeente? Janet
zal gegevens aan ons mailen. Henny geeft aan dat je op de website van de
gemeente kunt zien welke bedragen aan wie uitgekeerd zijn. Er is ook nog de
provinciale regeling “frisse start”.

Bespreken en vaststellen notulen van de vergadering van 26 april
Deze hebben we vanwege de ziekte van Sabine nog niet ontvangen. Janet mailt de link
van de opname naar Klaas toe. Hij zal kijken of hij hiervan in ieder geval een besluitenlijst
kan maken.

4. Ingekomen stukken:
Vanwege de ziekte van Sabine zijn er weinig ingekomen stukken ontvangen.
29-04-21
Nieuwsbrief 99 van 29 april 2021 – koepel adviesraden
Verzoek opsturen huishoudelijk regelement. Klaas maakt reglement netjes
op met briefhoofd en adres en stuurt deze naar de koepel toe.
Actie Klaas.
18-05-21
Jaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 van WPDA
Koen vraagt zich af wat we daar als ASD mee moeten. Meindert geeft aan
dat de werkgroep hier vragen over kan stellen. Koen wil er voor waken op
de stoel van de gemeenteraad te gaan zitten. We constateren dat we
regelmatig op het scheidsvlak zitten van wat onder onze
verantwoordelijkheid valt en wat bij anderen thuishoort. Misschien
meenemen in “benen-op-tafel-overleg”.
20-05-21
Algemene nieuwsbrief Cedris. Ter kennisgeving.
5. Uitgaande stukken:
Er zijn geen uitgaande stukken.
Wel hebben we met hulp van Janet Dekker een bos bloemen naar Sabine gestuurd en
haar sterkte en beterschap gewenst
6. Redactiecommissie:
Opzet communicatieplan
De ASD-leden kijken positief tegen het geven van meer bekendheid aan.
Er zijn vraagtekens over het gebruik van sociale media.
Onder andere Instagram en Facebook zijn wel heel populier bij de jongere doelgroep. De
PR-medewerkers van de gemeente willen ons ondersteunen bij het gebruik van deze
media.

7. Onderwerpen voor scholing:
Een combinatie van punt a en b vormen de basis voor de eerstvolgende training,
eventueel aan de hand van een thema zoals eenzaamheid zie punt c.
a) Hoe organiseer je de samenwerking in werkgroepen tussen leden van de adviesraad en
het ambtelijk apparaat. Dit zou evt. gecombineerd kunnen worden met het tweede
onderwerp.
b) Hoe realiseer/bevorder je als adviesraad de participatie van de inwoners van
Aa en Hunze t.a.v. het sociaal domein en houd je als adviesraad feeling met de inwoners.
c) Hoe kun je het thema 'Eenzaamheid' gemeentebreed, samen met andere organisaties
(professionele en vrijwilligers) aanpakken?

De agendacommissie stelt voor om eerst “een benen op tafel-sessie” te houden, zodra dat
fysiek weer mogelijk is. Gedacht wordt aan maximaal drie dagdelen in totaal, waarvan een
met de beleidsambtenaren. Meindert neemt contact op met Petra van der Horst van de
Koepel, om de mogelijkheden te bespreken en ons te ondersteunen.
We spreken af dat we de koepel vragen om ons bij het hele proces te ondersteunen.
8. Verslag van gesprek dat Johanna had met Eveline Rauwe van Impuls
We danken Johanna voor het prettig leesbare en duidelijk verslag. De ASD is onder de
indruk van wat er allemaal gebeurt in onze gemeente en is daar trots op. We vragen
Johanna om aan Eveline terug te koppelen dat het gespreksverslag positief ontvangen is.
Actie Arlene.
9. Informatie van de agendacommissie
De agendacommissie krijgt een nieuwe samenstelling: Koen wordt vervangen door Arlene
Het is zaak om ons vroegtijdig te oriënteren op mogelijk nieuwe leden voor de ASD. Nu
extra actueel omdat ook Jan nu stopt. Meindert mist profielen die beschikbaar zijn voor
potentiele leden, die hij wel heeft zijn in Pdf-formaat en er zitten privé-gegevens in. We
vragen Jolanda omdat we denken dat zij de kennis heeft om uit een PDF-document een
werkbaar Word-document te genereren. Arlene vraagt dit aan haar.
We stellen voor om de vacature van Jan eerst aan de cliëntenraad voor te leggen.
Er is nog geen document aangemaakt voor de leden van de ASD waarin de verslagen
en agenda’s van de ASD voor intern gebruik kunnen worden opgenomen.
Arlene en Klaas hebben de vraag aan de afdeling PR voorgelegd. Die raadden Dropbox
en vergelijkbare sites af omdat de betrouwbaarheid tekortschiet. Het veiligst is het om dit
binnen het gemeentelijke netwerk te doen. Dat vraagt echter nogal wat zoals het
beschikbaar zijn van emailadressen voor de leden van de adviesraad. Klaas en Arlene
komen hierop terug.
Bespreken handreiking vrijwilligersbeleid van gemeenten
De vraag was wat we hierover afgesproken hebben.
In de werkgroep armoede is hier over gesproken. Er is geconstateerd dat er geen nieuwe

nota Vrijwilligersbeleid Aa en Hunze is. De oude liep tot 2020. De werkgroep stelt voor
om een groepje samen te stellen binnen de ASD die gaat onderzoeken of het nodig is een
ongevraagd advies te formuleren over dit onderwerp of dat er mogelijk iets anders
gedaan dient te worden. Als hulp kan daarbij gebruikt worden de Handreiking van de
Koepel Adviesraden. De vraag om vanuit elke werkgroep iemand voor te dragen. Arlene
stuurt het plan rond.
Werkgroep jeugd.
Meindert vindt het prettig dat het verslag in het nieuwe format is gemaakt. Dit maakt het
erg overzichtelijk.
Ruth heeft toegezegd een overzicht te sturen van alle gelden rondom het “actieplan
jeugd”, dat is nog niet gebeurd. Klaas herinnert haar daaraan.
Werkgroep WMO.
Er is nog geen verslag van de werkgroep. Meindert maakt zich wat zorgen omdat er nog
geen standaardmechanisme in de werkgroep lijkt te zitten. De werkgroep heeft nog
moeite met het online-vergaderen.
Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening.
Het concept van de aanpak laaggeletterdheid is in de werkgroep besproken. Bovendien is
vanuit de werkgroep een reactie verstuurd. Er ligt nog geen aanvraag voor een formeel
advies. Er lijkt een relatie te zijn tussen laaggeletterdheid en weigeraars van de inenting.
We vragen janet of de adviesaanvraag er aan zit te komen.
Vragen aan Angrie Elzinga van het WPDA.

Verschillende leden vinden het aantal vragen fors en onoverzichtelijk. Arlene biedt aan om
de zaken wat te ordenen en stemt dit af met Liesbeth zodat de vragen verstuurd kunnen
worden.
Actie Arlene.
7. Herziening Huishoudelijk Regelement. Na de vorige bijeenkomst zijn geen reacties
ontvangen. Daarmee is het nieuwe HHR vastgesteld op 9 mei 2021.
8. De langetermijnagenda
Geen nieuwe zaken
9. Rondvraag en WVTTK

Arlene heeft deelgenomen aan een seminar over armoede. Ze vond het matig nuttig. Er
werden veel zaken gepresenteerd die al eens voorbijgekomen waren.
10. Sluiting om 11.30

