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Concept verslag Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)  

Datum: 13 juni 2022 

Locatie: Raadzaal in Grootegast 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Han van der Wijk (voorzitter) (HW) 
Dieneke de Boer (lid) (DB) 
Hessel Brandsen (lid en voorzitter PCP) (HBr) 
Chantal Zwaving-Heikens (CZ) 
Jan Jellema (JJ) 
Willy Buiter (lid) (WB) 
Jannie Meulman (lid) (JM) 
Alie schokker (lid) (AS) 
 
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 
 
Gast: 
Mevr. I. van Beek (sociaal ombudsfunctionaris), punt 1 
 
Afwezig: 
Henk Bosch (lid) (HB)  mkg 
Marieke Huizenga (MH) mkg  
Joyce Haarman (lid) (JH) mkg 
 
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM) mkg 

 

 
1. Opening, vaststelling agenda 

HW heet allen welkom, in het speciaal aan Chantal Zwaving-Heikens en Irma van Beek. 

 
Toelichting van mevrouw Van Beek (sociaal ombudsvrouw) over haar werkzaamheden 

 
Mevrouw Van Beek is aangeschoven vanuit haar functie van sociaal ombudsvrouw voor de inwoners van 
het Westerkwartier. De brief aan de gemeenteraad, het overzicht van de contacten en de rapportages van 
september 2021 tot maart 2022 waren al gedeeld met de leden van de ASDW. 
 
Mevrouw Van Beek geeft aan wat haar achtergrond is en licht een aantal bevindingen toe. (Wmo 
aanvragen , behoefte aan mantelzorgwoningen, verandering van de meerkostenregeling, 
jeugdzorgsysteem, onafhankelijke cliënt ondersteuners bij de Schans etc.) 
Het gaat vaak om het afstemmen van verwachtingen en het vinden van informatie.  
Vaak ligt er nog een taak op het gebied van communicatie. 
 
De rol van de ombudsfunctionaris rol is om verbindingen te leggen, heeft geen oordeel, is onafhankelijk. 



 
Mevrouw Van Beek geeft een spectrum van eventuele mogelijkheden, keuzes of alternatieven voor de 
inwoners aan. De inwoners die haar weten te vinden hebben vaak nog een achterban.  
 
De leden van de ASDW en de ombudsfunctionaris gaan nadenken over hoe wederzijdse versterking tot 
stand kan komen. Afgesproken wordt wanneer het jaarverslag van de ombudsfunctionaris klaar is er een 
vervolgafspraak komt. Ook voor het PC zal mevrouw Van Beek worden uitgenodigd. En mochten er 
adviezen voorbij komen die raakvlakken hebben, dan kunnen de voorzitters van de themagroepen 
mevrouw Van Beek ook benaderen.  

 

2. Mededelingen 
HW: heeft op uitnodiging van de vicevoorzitter van Midden Groningen een gesprek gehad over een 
eventuele provinciale samenwerking van de Adviesraden Sociaal Domein.  
 

3. Themagroepen 
a. Themagroep Wmo  

Kennismaking heeft al plaatsgevonden. De volgende keer zal met een beleidsmedewerker zijn. 

Enige zaken die zijn besproken betreffen een krantenartikel en de telefonische afhandeling zonder 

een keukentafelgesprek. 

b. Themagroep Participatie (beleidsplan integrale schuldhulpverlening) 

Ook de leden hiervan hebben een kennismakingsbijeenkomst gehad en een afspraak met een 

beleidsmedewerker zal ingepland worden. 

c. Themagroep Jeugd (kaders inzet NPO middelen) 

De leden hebben ook kennis met elkaar gemaakt en een vervolgafspraak is inmiddels ingepland. 

 
4. Conceptverslag ASDW 2 mei 2022  
 

Tekst: Tillift ipv traplift.  
Nav: Aftreedrooster kan juridisch niet worden aangepast. 
  De data van aftreden zijn dus de data van benoeming en vier jaar exact later. 
 
  Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
Actielijst: 
94  Hessel wordt contactpersoon voor het Provinciaal Netwerk. Gereed. 
108  Vooraf aan deze vergadering is er een informatiebijeenkomst geweest. 
109  Gereed. 
110  Komt op de agenda van september. 
111  Blijft staan. 
112  Gereed. 

 
5. Conceptverslag van  het PC van 9 mei 2022 

Geen opmerkingen. 

 
6. Te bespreken 

Planningslijst 
Afgesproken wordt dat HW contact zal opnemen met EM om duidelijkheid te krijgen over de genoemde 
termijnen. Dit zal z.s.m. worden gedeeld met de leden omdat hiermee ook duidelijkheid komt over de 
aankomende vergaderingen. ACTIE.  
 

7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 
a. Zonnehuis De Hoorn Marum, indeling kamers  



 
b. Voorziening Wmo, reactie gemeente  

c. Afscheidsreceptie Elly Pastoor 

MB zal HBr en HW hiervoor opgeven. ACTIE. 

d. Sociale ombudsfunctie verlengen  

e. Declaratieformulier (km declareren) 

f. Vakantieplanning  

g. Beleidsregels eenmalige energietoeslag  

 
8. Rondvraag / Sluiting 

HBr: Vraagt of de wifi aangezet kan worden, volgende week vergadering van PC. 

AS:  Stand van zaken vluchtelingen, Oekraïne/ hulp Westerkwartier. HW zal dit navragen bij EM. 

  ACTIE. 

 

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

 
Volgende bijeenkomst: 
Maandag 5 september  2022 om 19.30 uur in Zuidhorn. 

 
 

Actielijst/Planning langere termijn   
 

Nr. Datum 
vergadering 

Wie Wat Wanneer  
gereed 

71 01-03-2021 Allen Evaluatie pilots preventieprogramma 
 

November 
2022 

108 2-05-2022 Allen  Begeleiden nieuwe leden 
 

continu 

111 2-05-2022 Themagroep 
WMO/Noortje 

Update huishoudelijke hulp, 
keukentafelgesprek (artikel)  
 

September 
2022 

113 13-06-2022 HW Planning lijst – per themagroep 
Informatie vluchtelingen 
Delen met de leden 

zsm 

114 13-06-2022 MB Opgave afscheidsreceptie en  
het plannen van afspraken 
themagroep/beleidsmedewerkers 

September 
2022 

 
 


