
 
2022-01 

 
 

Betreft: verslag Adviesraad Sociaal Domein 
Westerkwartier (ASDW)  
Van 10 januari 2022 
Via TEAMS 
 

Aanwezig: 
 

• Han van der Wijk (voorzitter) (HW) 

• Dieneke de Boer (lid) (DB) 

• Henk Bosch (lid) (HB)  

• Willy Buiter (lid) (WB) 

• Joyce Haarman (lid) (JH) 

• Marieke Huizenga (MH) 

• Jan Jellema (JJ)  

• Jannie Meulman (lid) (JM) 

• Hessel Brandsen (lid en voorzitter PC) (HBr)  
 

• Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM) 

• Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 
 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
HW heet allen welkom en wenst allen een gezond en gelukkig 2022 toe. 
Aan de agenda wordt bij punt 3 toegevoegd: 
Versneld advies traject “kindregelingen” (0 – 18 jaar). Dit zal morgen door een delegatie van 
het ASDW worden afgestemd (WB, DB, JH en HW) zodat het in het PC van volgende week 
nog afgestemd kan worden.  
Bovendien wordt opgemerkt dat punt 8a een verkapt advies bevat. 
 

2. Mededelingen   
Marieke wordt welkom geheten en een kennismakingsrondje volgt. 
 
Er is nog een reactie geweest van een sollicitant. Zodra het mogelijk is wordt zij uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek met HB en DB.  
 

3. Adviesaanvragen 



 
Kindregelingen: afspraken over het te volgen proces zijn gemaakt, eind februari moet dit 
zijn afgerond. 
 

4. Themagroepen  
 

Themagroep Wmo  
Drie vragen van de themagroep Wmo zijn besproken met beleidsmedewerkers van de 
gemeente. JM heeft dit gesprek uitgewerkt (deze bijlage is verzonden vooraf aan de 
vergadering) en licht dit puntsgewijs toe.  
Hulp in het huishouden; mensen met een smalle en een ruime beurs maken hiervan gebruik. 
De werkwijze van de gemeente Groningen en een artikel in het Dagblad van het Noorden 
worden in dit kader benoemd. De bedoeling van de wet is om kwetsbaren te helpen. Op dit 
moment gaat er veel geld naar mensen die zelf een huishoudelijk hulp prima zelf  kunnen 
betalen waardoor er grote overschrijdingen plaats vinden.  
Een beleidsmedewerker heeft een citaat aangehaald met betrekking tot de vraag of 
gemeenten  extra middelen gaan ontvangen in het kader van het abonnementstarief. Uit dit 
citaat blijkt dat hier nog geen concrete toezeggingen over zijn gedaan. 
 
JJ vraagt of er overzichten zijn van de  Wmo aanvragen (wachttijden en soorten). Dit zijn 
lange en ingewikkelde trajecten, is hier enig zicht op? EM zal dit nagaan.  
 
Ook wordt de front-office in dit verband benoemd. Hier is al eerder aandacht voor gevraagd 
door de ASDW en is ook besproken met de betreffende projectleider. Door goed te 
documenteren en te verzamelen van zaken kun je goed zaken duiden op dit punt geeft HW 
aan. Het moet een algemeen signaal zijn, geen individuele gevallen. Het Platform moet hier 
ook bij betrokken worden, dit zal HBr meenemen naar het volgende overleg PC.  
 
Themagroep Participatiewet 
JJ en MH worden gevraagd of zij zitting willen gaan nemen in deze themagroep. 
 
Themagroep Jeugd 
Er is een prettig overleg met EM geweest over de NPO gelden.   
 

5. Mededelingen uit het PC 
Er is in december geen vergadering geweest, geen nieuws. 
 

6. Conceptverslag ASDW 06-12-2021 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Actielijst 
71.  Op de evaluatieavond in november is hier aandacht aan besteed.  
        Wordt aangepast in: evaluatie pilots preventieprogramma,  
        november 2022. 



 
 
93.  Gereed. 
94.  De informatie hierover zat bij de stukken.  
        Het is in Slochteren, is meer voor de groep participatie.  
        HBr neemt het mee naar de PCP omdat het vooral uitvoerend betreft.  
95. Gereed. 
96. Gereed. 
97. Blijft staan. 
 

7. Te bespreken 
Definitieve versie inkoopstrategie Westerkwartier: hoe wil de ASDW hierbij betrokken zijn 
en/of hierop nog reageren?(vraag en toelichting door EM) 
EM vraagt of er nog aandachtspunten naar aanleiding van de presentatie avond zijn. 
 
De presentatie avond is positief ervaren, er zijn op dit moment geen vragen (Jeugd, Wmo) 
over het vervolgtraject o.i.d. Een tijdige betrokkenheid is prettig. HB en JH 
(vertegenwoordigers vanuit de ASDW) hebben van Herma Hemmen diverse verslagen 
ontvangen en op dit moment lijkt dat voldoende.  
 

8. Stukken verzonden/ter kennisgeving 
 

a) Reactie vroegsignalering, brief initiatief aan inwoner (AS, bijlage) 

De vraag is of er een voorkeur is voor een kaart of de (aangepaste) brief. De kaart wordt 

verstuurd bij een schuld vanaf 75 euro en is niet herkenbaar vanuit een afzender, is 

ontworpen door een ervaringsdeskundigheid. 

HW zal vanuit het ASDW een advies maken en daarin de voorkeur voor de kaart (in een 

enveloppe) aangeven.  

b) Reactie op oa prijsstijgingen van energie voor minima  

c) Begroting 2022  

d) Westerkracht  

Over het algemeen is de krant goed ontvangen.  

e) Nieuwsflits OCO  

Compliment vanuit het ASDW voor dit initiatief! 

f) Koerskrant  

 

9. Toegankelijkheid 
Dit punt kan voortaan van de agenda van het ASDW. 
HBr zal dit aan de PCP doorgeven.  
 

10.Rondvraag / Sluiting 



 
Een volgende keer moet nog de verdeling van de taken/aandachtsgebieden worden 
besproken: vicevoorzitter, secretaris, de bezetting van de themagroepen. Vooraf kunnen 
wensen van de leden worden aangegeven.  
 

Met betrekking tot het traject van de Koepel is het volgende afgesproken: 
Ma. 7 februari: start 19.00 uur met eventuele adviesaanvragen en 19.30 uur vervolgens 
bijeenkomst ASDW en gemeente. 
Di. 15 februari: bijeenkomst 1e helft: PC en gemeente, 2e helft PC, ASDW en gemeente.  
 

Jaarverslag ASDW: HW en JH maken het concept. 
 
JJ: maakt een voorstel om domotica te integreren in een Wmo aanvraag. Afgesproken 
wordt dat dit op de actielijst wordt genoteerd en dat er eventueel daarna nog eens een 
presentatie over kan worden gegeven.  
 
HB: vraagt naar de jaarplanning 2022, deze komt er tzt aan.  
 
HBr: geeft aan dat we de adviezen vanuit de Koepel straks mee moeten nemen voor de 
verdere organisatie en vraagt aandacht voor de samenstelling van de themagroep 
Participatie.   
 

HW bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om  

21.00 uur. 

 

Volgende bijeenkomst: 

Maandag 7 februari 2022 (van 19.00 – 19.30 uur daarna is de bespreking mbt 
ontwikkeltraject van de Koepel) 
  



 
Actielijst/Planning langere termijn   

 

Nr. Datum 
vergadering 

Wie Wat Wanneer  
gereed 

71 01-03-2021 Allen Evaluatie pilots preventieprogramma 
 

November 
2022 

94 6-12-2021 HBr Vertegenwoordiger Provinciaal Netwerk Februari 
2022 
 

97 
 

6-12-2021 MB Etentje organiseren, HM zal tzt nog 
worden uitgenodigd  
 

tzt 

98 10-01-2022 HBr Wmo problematiek, PC aanhaken. 
 
Punt toegankelijkheid gaat van de agenda 
van de ASDW. 
 

Februari 
2022 

99 10-01-2022 JJ Voorstel maken mbt  domotica en Wmo 
 

Maart 2022 

100 10-01-2022 EM Jaarplanning 2022  
 
Overzichten van de Wmo? 

Februari 
2022 

101 10-01-2022 MB Sollicitant uitnodigen  
(HB, DB, HW) 
 

tzt 

102 10-01-2022 HW conceptadviezen maken mbt 
vroegsignalering (voorkeur voor kaart) en 
“kindregeling”.  
 

zsm 

103 10-01-2022 HW en JH Jaarverslag ASDW 2021 Maart 2022 
 

 


