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Verslag Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)  

  
Van:  7 maart 2022 
Locatie:  Raadzaal in Leek 
_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Han van der Wijk (voorzitter) (HW) 
Dieneke de Boer (lid) (DB) 
Henk Bosch (lid) (HB)  
Hessel Brandsen (lid en voorzitter PCP) (HBr) 
Willy Buiter (lid) (WB) 
Joyce Haarman (lid) (JH) 
Marieke Huizenga (MH) 
Jannie Meulman (lid) (JM) 

 
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM) 
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 
 
Gast publieke tribune 
 
Afwezig: 
Jan Jellema (JJ) m.k.g. 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
HW heet allen welkom, in het speciaal MH en een gast op de publieke tribune. 
Een kort voorstelrondje volgt. 
 
Bij punt 7 a wordt toegevoegd: bijeenkomst van 15 februari. 

 
2. Mededelingen 
EM geeft aan dat de gemeente druk is met de voorbereiding van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
Hierbij is een samenwerking met allerlei organisaties en wordt er gekeken naar een kort en lang termijn.  
 
HW maakt een ieder erop attent dat er 12 maart een open dag is van de Schutse in Leek, een flyer wordt 
gedeeld. 

 
3. Adviesaanvraag (n.v.t.) 

 
4. Themagroepen 

 
Themagroep Wmo 
Er stond een advertentie in de krant m.b.t. een bijeenkomst Oogcafé Westerkwartier. Het vervoer vanuit de  
Wmo stond hierbij op de agenda. JH is hier naar toe geweest en doet hiervan verslag. 



 
 
Aangegeven wordt dat uitnodigingen voor cursussen, bijeenkomsten etc. voor alle leden in te zien zijn via de 
gezamenlijke map in Teams. Dit overzicht is actueel en wordt bijgehouden door MB. Toch wordt hier geen 
gebruik van gemaakt. Een instructie is daarom nodig en zal volgen. ACTIE. 

 
Themagroep Participatiewet 
Geen mededelingen. 

 
Themagroep Jeugd 
De pilot voor het leerlingenvervoer zal rond juni op de agenda komen te staan. 
 
De digitale evaluatie van de ombudsvrouw is inmiddels geweest. Een aantal PC leden hebben hieraan hun 
medewerking verleend. De inbreng van de ASDW leden was teleurstellend te noemen. 

 
5. Conceptverslag ASDW 7 februari 2022 en verslag van de Koepel 
Het verslag wordt vastgesteld. 
N.a.v.: 
EM zal nog vragen of wethouders willen komen op maandag 4 april. ACTIE 
MB gaat HM nog uitnodigen. ACTIE. 
Een bedankkaartje zal nog worden gestuurd naar de interim wethouder. ACTIE 
 
Actielijst: 

97 Gereed. 
98 Wmo problematiek wordt: uitvoering van de Wmo intake 
99 Domotica staat op de agenda, punt kan er af. 
100 “Wij zijn ons bewust van de wachttijden bij de Wmo. Wij betreuren dat ten zeerste en zetten alles in 
het werk om de wachttijden zo snel mogelijk weg te werken. Om dit proces te bespoedigen hebben wij 
extra medewerkers ingehuurd die een specifieke opdracht hebben om de wachttijden weg te werken.” 
Gereed. 
101 Gereed. 
103 Agendapunt, gereed. 
104 Gereed. 

 
Uit het verslag van de Koepel wordt nog één zin verwijderd. 

 
6. Conceptverslag van  het PC van 14 februari 2022 

Geen opmerkingen. 

 
7. Te bespreken 

a. Ontwikkelingstraject De Koepel en de bijeenkomst van 15 februari 
Petra van der Horst haar inbreng is nu klaar. Gesproken wordt over het vervolg. 
Een nieuwe structuur is nodig en dit zal via de structuur van themagroepen worden ingevuld.  
Hierdoor komt er meer voorwerk en samenwerking. Afgesproken wordt dat we toekomstgericht 
zullen gaan werken. 
EM zal een notitie maken waarin de input zal worden verwerkt. ACTIE 

b. Jaarverslag 2021 (bijlage) 
Gevraagd wordt naar de post van de deskundigheidsbevordering. Hiervoor is budget voor de 
leden. Ieder lid kan voor € 100,= een cursus, bijeenkomst o.i.d. besteden voor 
deskundigheidsbevordering. Hierover hoeft vooraf geen toestemming worden gevraagd. 

c. Domotica 



 
Vanuit de interne organisatie was de reactie: “We hebben onder Wmo-consulenten gepeild 
hoeveel behoefte er is om de kennis over domotica uit te breiden. Zij gaven aan voldoende op de 
hoogte te zijn van de mogelijkheden voor zover deze voor de Wmo relevant zijn. Ook hebben 
zorgaanbieders in de nieuwe inkoop de opdracht gekregen mogelijkheden van domotica te 
onderzoeken. Wij hebben dus geen behoefte aan verdere informatie.”  
HB geeft ook een uitgebreide toelichting op zijn ervaringen vanuit het Zonnehuis. De conclusie is  
dat ook een presentatie over domotica voor de ASDW niet nodig wordt geacht. HW zal dit met JJ 
afstemmen. ACTIE 

 
8. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

a. Reactie besluitvorming mantelzorg. 
b. Advies tussenevaluatie inclusieagenda Westerkwartier.  
c. Planningsoverzicht 2022. 

De structuur staat hiermee straks vast waarna een praktische uitwerking volgt. 
d. Voortgangsrapportage preventieprogramma. 

Opgemerkt wordt dat er kritiek was op de brief mbt het gratis reizen en dat er gekeken moet 
worden naar de spelling.  

 
9. Rondvraag / Sluiting 
MH geeft aan dat ze graag wat meer begeleiding bij de start als nieuw lid zou willen krijgen. Toegezegd wordt 

dat hier meer aandacht voor zal zijn, ook voor de toekomstige nieuwe leden.  

HW bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 
 
Volgende bijeenkomst 
Maandag 4 april  2022 vanaf 17.00 uur in de Cazemierboerderij in Tolbert, inclusief buffet. 

 
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 
 

98 10-01-2022 HBr Uitvoering van de Wmo intake, PCP aanhaken. 
 

Februari 2022 

105 07-03-2022 MB Inzage uitleggen mbt uitnodigingen via TEAMS 
 
Kaartje regelen wethouder en HM uitnodigen voor 
4 april 
 

Mei 2022 

106  07-03-2022 EM Wethouders uitnodigen voor 4 april 
 
Vervolgstructuur ASDW en PCP uitwerken 
  

April 2022 

107 07-03-2022 HW/JJ Afstemmen punt domotica  
 

April 2022 

 


