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Verslag Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)  

Datum: 2 mei 2022 

Locatie: kamer 0.44 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) 
Jan Jellema (JJ) 
Willy Buiter (lid) (WB) 
Joyce Haarman (lid) (JH) 
Marieke Huizenga (lid) (MH) vanaf punt 3  
Jannie Meulman (lid) (JM) 
Alie Schokker (lid) (AS) 
 
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM) 
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

HW heet allen welkom.  
 

2. Mededelingen 
JJ: had een vraag uitgezet over een tillift voorziening via de Wmo. De vraag is inmiddels beantwoord. De 
gewenste procedure voor dit soort  vragen loopt via de vergadering ASDW worden verantwoord in het 
verslag of op de actielijst. Ook kan het via de themagroep worden ingebracht. Afgestemd wordt dat de 
betreffende vraag en het antwoord mee gaan naar het volgende overleg. 

 
HBr: Vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie van de sociale ombudsvrouw. EM 
geeft aan dat de raad hierover gaat en dat het volgende raadsoverleg online is te volgen op 
woensdagavond 25 mei. 

Ook wordt gevraagd of er al meer bekend is met betrekking tot de energietoeslag voor lage inkomens. Op 
de site van de gemeente is daarop al een toelichting te vinden: de vergoeding is € 800,- per huishouden. 
Bij een uitkering via de gemeente op 120 % minimumniveau wordt dit automatisch geregeld, anderen 
kunnen hiervoor een aanvraag doen. 

3. Conceptverslag ASDW 7 maart 2022  
Aanvullingen:  
Scholingsbudget; ieder lid mag tot € 100,= zonder toestemming vooraf per kalenderjaar een keuze maken 
uit een opleiding, training, kennisbijeenkomst o.i.d.  

 
Begeleiding nieuwe leden; is een continu proces en komt als actie op de actielijst. 



 
 

N.a.v.: Oogcafé ; hier gaan regelmatig leden van het PC naar toe. 
 
Actielijst: 
94  Lammert Zuiderveld heeft de informatie over het Provinciaal Netwerk   
  ontvangen maar komt nog met een reactie.  
98  Gereed. 
105  Gereed. 
106  Gereed. 
107  Gereed. 

 
4. Conceptverslag van  het PC van 14 maart 2022 

Geen opmerkingen. 

 
5. Te bespreken 

 Inrichting themagroepen nieuwe stijl en werkwijze 
Zoals afgesproken wordt iedere themagroep aangevuld met ten minste één PC-lid. 
Volgende week zal dit onderwerp op de agenda van het PC staan en zal daarna worden gecommuniceerd. 
Voor de ASDW vergadering in juni worden de PC leden ook uitgenodigd. Vooraf is het prettig om nog een 
kennismakingsoverleg in te plannen, ook kan een app groep worden aangemaakt. 
EM en Noortje van den Nieuwenhuizen zullen ”‘overkoepelend” gaan werken, vanuit de organisatie 
komen er vaste beleidsmedewerkers per themagroep.  
Er kan snel worden gestart in de “nieuwe stijl”. De voorzitter van elke themagroep (Wmo: HB, Jeugd: DB, 
Participatie: JJ) zal de regie hebben over de in te plannen overleggen en overige organisatorische zaken.   
De planningslijst van de gemeente zal deze week nog worden rondgestuurd. ACTIE (MB,EM) 
Het Sociaal Domein is breder dan de drie wetten. Thema’s die buiten de wetten vallen kunnen 
overkoepeld worden behandeld of worden verdeeld onder mensen of themagroepen.  

 
6. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

a. Jaarverslag 2021 
Rooster van aftreden: er wordt nog gekeken naar de data; voorkeur om een termijn van een jaar te 
nemen. Dus per 1/1 per jaar. ACTIE (MB, EM, HW) 
Het overzicht van gevraagde en ongevraagde adviezen: in 2022 wordt met een nieuwe opzet gestart 
en een nieuw document.  

b. Reactie jaarverslag 2021  
c. Jaarverslag meldpunt discriminatie Westerkwartier 
d. Nieuwsbrief van de Koepel 

 
7. Rondvraag / Sluiting 

HB:  Noemt twee artikelen: onrust bij 75 plussers / huishoudelijke hulp en    

  keukentafelgesprekken (Bijblijver) 

EM licht de situatie toe en zal de volgende vergadering een update geven. ACTIE 

JJ:  De Hoorn, Zonnehuis in Marum; is het zo dat de bewoners geen slaapkamer 

  meer krijgen? DB zal dit nagaan. ACTIE. 

DB:  Neemt twee artikelen mee naar de themagroep. 

MB:  De vakantieplanning komt de volgende keer op de agenda. 

 

HW bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 
 



 
Volgende bijeenkomst: 
Maandag 13 juni 2022 om 19.30 uur in Grootegast. 

 

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 
 

108 2-05-2022 Allen  Begeleiden nieuwe leden 
 

continu 

109 2-05-2022 EM, MB Planningslijst gemeente rondsturen 
 

zsm 

110 2-05-2022 EM, MB Rooster van aftreden (check/aanpassen?) 
 

Juni 2022 

111 2-05-2022 EM Update huishoudelijke hulp, 
keukentafelgesprek (artikel)  
 

Juni 2022 

112 2-05-2022 DB Check kamers Zonnehuis de Hoorn in 
Marum 

Juni 2022 

 
 


