Verslag van de extra ingelaste vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) van de
gemeente Aa en Hunze, gehouden op maandag 25 mei 2020 online via Microsoft Teams.
Aanwezig:
Voorzitter:
Secretaris:
Leden van de ASD:
Ambtelijk secretaris:

dhr. H. IJtsma
dhr. M. Krijnsen
dhr. K. Groen, mw. A. Haveman, mw. H. v.d. Maas (punt 3 t/m 5)
dhr. R. Meinders, mw. M. Oosting, mw. J. Veen, dhr. J. Woudstra.
mw. I. Wilkens

Afwezig met kennisgeving: dhr. K. Heeres, mw. M. Muntjewerff, mw. L. Stolker

1. Opening en vaststellen van de agenda.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze extra ingelaste vergadering in mei. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Adviezen
2.1 Advies inzake Nieuwkomers Aa en Hunze.
Het concept advies is rondgestuurd, er zijn een aantal kleine tekstuele aanpassingen
doorgegeven. Iedereen gaat akkoord met het advies.
De voorzitter/secretaris zullen het advies aanpassen en via ambtelijk secretaris vandaag
versturen.
2.2 Advies inzake gewijzigde nadere regels maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp.
Het concept advies is rondgestuurd, er zijn een aantal tekstuele en inhoudelijke reacties
doorgegeven m.b.t. cliëntondersteuner/vertrouwenspersoon. M. Krijnsen licht toe,
cliëntondersteuner is voor Wmo, vertrouwenspersoon voor jeugdhulp, dit is beide apart geregeld,
daarom apart benoemd. Over de invulling hiervan wordt gediscussieerd, besloten wordt om dit te
bespreken met J. Otte, als zij bij de vergadering van de ASD aanschuift. Besloten wordt om
steeds ‘onafhankelijke’ clientondersteuning/vertrouwenspersoon te vermelden.
De voorzitter/secretaris zullen het advies aanpassen en via ambtelijk secretaris vandaag
versturen.
3. Notitie ‘Zelf weer aan het Stuur’ en notitie ‘Vroegsignalering’.
Er zijn reacties binnen gekomen van J. Veen, L. Stolker, A. Haveman, H. v.d. Maas en J.
Woudstra. A. Haveman vraagt wat de status van de notities is. De voorzitter geeft aan dat ‘Zelf
weer aan het stuur’ inmiddels in de raadsvergadering is vastgesteld, bij presentatie
raadvergadering werd gezegd dat de ASD betrokken is geweest, echter er zaten aantal mensen
op persoonlijke titel in de werkgroep, de ASD is niet om advies gevraagd, de ASD heeft het stuk
ter kennisname ontvangen. De notitie ‘Vroegsignalering’ is een uitwerking van ‘Zelf weer aan het
Stuur’. Ook deze is ter kennisname aan de ASD gestuurd. Er zijn wel een aantal
vragen/opmerkingen, dus vraag wat doen we hiermee. J. Veen en A. Haveman lichten hun
punten toe. Daarnaast worden de punten van L. Stolker ook heel essentieel gevonden door de
aanwezige leden.
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Besloten wordt om te vragen of de beleidsadviseur S. van Esveld de komende vergadering kan
aanschuiven om de vragen/opmerkingen m.b.t. de notitie ‘Vroegsignalering’ te bespreken/toe te
lichten en de signalen vanuit de ASD door te geven. Waarschijnlijk kan L. Stolker in juni nog niet
aanschuiven, mogelijk kunnen dan haar opmerkingen later in een gesprek met de
beleidsadviseur worden besproken, de leden vinden het belangrijk om dit mondeling te doen.
4. Bestuursrapportages Attenta 2019.
De ASD heeft de bestuursrapportages ter kennisname ontvangen. Vragen vanuit inwonersbelang
zijn voor ASD belangrijk. Bedrijfsvoering is niet echt zaak van de ASD. J. Veen en L. Stolker
hebben vragen/opmerkingen gemaild. Besloten wordt om:
• de directeur van Attenta, mw. J. Otte uit te nodigen voor overleg in de
septembervergadering, waarbij ook de bestuursrapportages en vragen/opmerkingen aan
de orde kunnen komen.
Voorzitter: er is een nieuwe website van Attenta, dit is een stuk verbeterd, redelijk goed
toegankelijk, o.a. voorleesfunctie, ook onafhankelijk clientondersteuning en vertrouwenspersoon
zijn goed te vinden.
J. Veen: deskundigheid onafhankelijke clientondersteuner, daar heeft de ASD zich nog niet over
uitgesproken, belangrijk dat dit goed/optimaal is. Bv. MEE geeft aan dat men niet in alles is
gespecialiseerd. Daarnaast geven mensen soms aan dat men op bepaalde beslissingen geen
bezwaar indient omdat men afhankelijk is van Attenta. De voorzitter geeft aan dat het belangrijk
is dat de onafhankelijk cliëntondersteuner goed kan aangeven wat de cliënt nodig heeft en wat de
mogelijkheden zijn. In de ASD vraagt men zich af of cliënten alleen MEE kunnen inschakelen als
onafhankelijk clientondersteuning of dat men ook iemand van een andere organisatie kan
inschakelen, bv. Zorgbelang.
Besloten wordt om:
• Vraag aan beleidsmedewerker volgende vergadering: de gemeente heeft m.b.t.
onafhankelijke clientondersteuning een contract met MEE, mag een cliënt een
clientondersteuner van een andere organisatie nemen? En hoe gaat dit financieel.
• Uitnodiging MEE om info te geven m.b.t. visie en clientondersteuning.
5. De werkgroepen.
Voorzitter: n.a.v. bijeenkomst team Samenleving en ASD is besloten om ‘spelregels’ op te stellen
omdat de werkwijze niet voor iedereen duidelijk was, daarnaast verandert ook de samenleving en
de gemeenteraad vergadert op een andere manier. Een werkgroep met leden ASD en team
Samenleving zijn in overleg gegaan. Vervolgens is er voorstel gekomen van de gemeente, deze
heeft I. Twickler in vorige vergadering toegelicht en daar heeft de ASD mee ingestemd.
We gaan werken met werkgroepen met leden ASD en beleidsadviseurs, op deze manier kun je
expertise opbouwen over de onderwerpen die onder die werkgroep vallen. De werkgroep krijgt
informatie van de beleidsadviseurs en brengt input vanuit de ASD in de werkgroep, dus zo wordt
de ASD aan de voorkant betrokken. Ieder lid neemt deel aan een werkgroep op grond van
interesse, achtergrond en ervaring. Het is belangrijk dat de werkgroep de hele ASD goed
informeert en vervolgens de input van de ASD weer mee terugneemt naar de werkgroep. Het is
wel de bedoeling dat het uiteindelijke advies, gedragen wordt door de hele ASD, dit moet
schriftelijk worden bekrachtigd. Door deze werkwijze zullen we als ASD ook anders moeten gaan
werken. Werken met thema’s en de inhoudelijke discussie voeren over onderwerpen.
Bij het voorstel zat een indeling m.b.t. de werkgroepen, tijdens de vorige vergadering is besloten
om ‘ouderen’ toe te voegen aan werkgroep 2. Over de indeling van en deelname aan de
werkgroepen wordt uitgebreid gesproken. Besloten wordt om de voorgestelde werkgroep indeling
(voorlopig) zo te laten. Elk lid kan 1 of maximaal 2 werkgroepen kiezen om aan deel te nemen.
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Maar een lid kan aanhaken bij een andere werkgroep als het te behandelen onderwerp hem/haar
extra aanspreekt. Er liggen ook dwarsverbanden met werkgroepen, dit kun je niet voorkomen.
De keuzes voor de werkgroepen wordt geïnventariseerd:
1. Jeugd:
M. Oosting, J. Veen
2. Wmo:
K. Groen, A. Haveman, R. Meinders
3. Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening
H. v.d. Maas, A. Haveman, M. Krijnsen, J. Veen, J. Woudstra
4. Bereikbaarheid, toegankelijkheid en berijdbaarheid
H. IJtsma, K. Groen
De voorzitter/secretaris zullen K. Heeres, M. Muntjewerff en L. Stolker vragen aan welke
werkgroep(en) zij deel willen nemen.
6. Rondvraag
• M. Oosting: hoe gaat de planning de komende periode verlopen, wanneer starten we met
de werkgroepen? Voorzitter: zonder tegenbericht blijven we voorlopig op deze manier,
dus online vergaderen. Het DB zal in juni met een voorstel m.b.t. planning vergaderingen
ASD komen en in overleg gemeente planning opstarten werkgroepen
• A. Haveman: vraag voor beleidsadviseur volgende vergadering m.b.t. (slechte)
toegankelijkheid website gemeente. Voorzitter: graag per mail doorgeven als de vragen
worden geïnventariseerd.
• J. Veen: ik heb een interessant artikel m.b.t. intergenerationele armoede ontvangen, deze
zal ik delen met de ASD.
• J. Veen: ik heb een mail van Toegankelijk Tynaarlo ontvangen, men zoekt mensen uit
Drenthe die kunnen aansluiten bij overleg m.b.t. VN-verdrag handicap. H. IJtsma heeft de
mail ook ontvangen en zal zijn beschikbaarheid doorgeven.

De voorzitter sluit om 11.40 uur de vergadering.
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