
 

 

2022-06 
 

Concept verslag Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)  

Datum: 5 september 2022 

Locatie: Raadzaal in Zuidhorn 

_____________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
Han van der Wijk (voorzitter) (HW) 
Dieneke de Boer (lid) (DB) 
Henk Bosch (lid) (HB) 
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) 
Erna Muntendam, beleidsmedewerker (EM) 
Diana Mulder, ambtelijk secretaris (DM) 
 
Gast: 
Meneer B. Groenveld (publieke tribune) 
 
Afwezig: 
Marieke Huizenga (MH) mkg  
Joyce Haarman (lid) (JH) mkg 
Marijke Bijlsma, ambtelijk secretaris (MB) 

 

 
1. Opening, vaststelling agenda 

HW heet allen welkom, in het speciaal aan meneer Groenveld.  
 
De volgende punten worden toegevoegd onder punt 3a: 
- terugblik gesprek beleidsambtenaar 
- ervaringen nieuwe organisatie thuiszorg 
- voorzieningen voor mensen met een chronische aandoening 
 
Agendapunt 9 zal behandeld worden door JJ.  

 

2. Mededelingen 
HBr: Het PC heeft op dit moment twee zieke leden 
WB en DB hebben MH, die wegens ziekte afwezig is, bezocht. Ook zijn zij bij Han Meuleman op bezoek 
geweest. 
JM heeft een bijeenkomst van de Nationale Ombudsman bijgewoond. Voor de themagroepen participatie 
en jeugd zal nog een oproep volgen. Na alle bijeenkomsten zal er een rapport volgen.  
 
Een aantal leden hebben zich via de Koepel opgegeven voor het volgen van een cursus.  



 

 

 

3. Themagroepen 
a. Themagroep Wmo  

Er staat op 22 september een (vervolg) afspraak met de beleidsmedewerkers.  
 

Advies Wmo  
Het advies Wmo van de PC is besproken. Afgesproken is om het advies op de volgende punten anders te 
verwoorden.  
1. Verstrekking verslaglegging - wettelijke voorschriften wenst te houden > wettelijke voorschriften houdt.  
2. Financiële draagkracht – tekst zakelijk houden 
3. Kosten abonnementstarief – verwijzing naar de bijlage waarin de opbouw van de kosten worden 
aangegeven. 
HW en HBr zullen het advies in overleg met JV en LZ van het PC tekstueel aanpassen.  

 
Terugblik gesprek beleidsmedewerkers 
De themagroep heeft een constructief gesprek gehad met de beleidsmedewerker(s). Er is uitleg gegeven 
wie welke taken uitvoert. De input van de themagroep is zeer welkom. Er zijn vervolg afspraken gemaakt.  
 
Ervaringen nieuwe organisatie thuiszorg 
Er wordt nog niet gewerkt met de instantie ‘de nieuwe zorg thuis’. 
Op dit moment komen er veel klachten binnen. Veel mensen krijgen geen hulp of moeten lang wachten 
op hulp. Hier zijn zorgen over. In de aanvraag voor huishoudelijke hulp wordt een toename gezien. Door 
personeelstekort ontstaat een wachtlijst.  
 
EM zal informeren naar de voortgang van de huishoudelijke hulp.  De themagroep zal indien daarna nog 
nodig een advies schrijven om aandacht te vragen voor bovengenoemde zorgen.  
Antwoord:  
- De gemeente heeft geen invloed op het personeelstekort bij de thuiszorgorganisaties. Dit is 

overmacht, er is geen personeel te krijgen. Beide partijen doen erg hun best om meer personeel aan 
te trekken, door o.a. ook te kijken of de Oekraïense vluchtelingen hier iets in kunnen betekenen.  

- Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de bijdragen voor het abonnementstarief. Inmiddels 
is afgesproken dat de thuiszorgaanbieder eerst bij de gemeente aangeeft dat zij de zorg 
daadwerkelijk kunnen leveren en dat daarna pas de bijdragen worden geïnd. Inwoners die de zorg 
niet krijgen hoeven geen abonnementstarief te betalen en krijgen indien van toepassing de bijdrage 
met terugwerkende kracht terug. Zij hoeven dus niets te betalen als de zorg niet geleverd wordt.  

- De huishoudelijke hulp wordt op dit moment vooral geboden aan de mensen die het meest urgent 
deze hulp nodig hebben.  

 
Voorzieningen voor mensen met een chronische aandoening 
JJ vraagt naar de beleidsregel betreft gehandicapten die in een Wlz instelling wonen in combinatie met de 
toegankelijkheid van de woning van hun ouders.  
Dit punt is in juni reeds afgehandeld. In de gemeentelijke verordening is deze regel uitgelegd. De regeling 
is beperkt. Bij uitzondering kan individuele gevallen anders besloten worden. 

 

b. Themagroep Participatie  

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 

De themagroep heeft het beleidsplan integrale schuldhulpverlening besproken met de 
beleidsmedewerkers. Er is voorgesteld de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk te maken en te 
werken met een apart telefoonnummer. Bij beantwoording een medewerker betrekken die kennis van de 
verschillende mogelijkheden bij schulphulpverlening heeft. Zorg dat dit telefoonnummer zo breed 
mogelijk bekend is.  



 

 

De volgende aandachtspunten worden meegegeven: onder 4 worden verschillende organisaties 
genoemd. Maak dit voor de klant visueel en redeneer vanuit de klant. Met welke vragen zou een klant 
kunnen komen?  
- door stijgende energiekosten kunnen mensen opnieuw in de problemen komen. Er moet voorkomen 
worden dat zij uit de schulphulpverlening worden gezet. In de eerste alinea zal een advies worden 
opgenomen worden dat voorkomen moet worden dat mensen vanwege uit de hand lopende 
energiekosten uit de WSNP worden gezet.  
 
HW en HBr zullen het stuk op de genoemde punten concretiseren en aanpassen tot een formeel advies, in 
afstemming met de themagroep participatie.   
 
Meerkostenregeling, reactie gemeente 
In mei 2021 heeft de ASDW advies uitgebracht over de verandering van de meerkosten-regeling. Dit 
advies is destijds deels overgenomen. De regeling is in 2022 geëvalueerd. De themagroep heeft de 
evaluatie ter informatie ontvangen. HW zal de betreffende informatie uit 2021 opzoeken. 
 
Terugblik gesprek beleidsmedewerker 
De themagroep heeft een goed gesprek gehad met de beleidsmedewerkers. 

 

c. Themagroep Jeugd 

De themagroep heeft een eerste kennismaking gehad met de beleidsmedewerkers. 

 

Kaders inzet NPO middelen 

Er is geconstateerd dat er nog een bedrag over is voor 2023. De vraag van de scholen loopt niet gelijk op 

met de verdeling van de middelen in het aanbod. Driekwart van het aanbod is populair, naar een kwart 

van het aanbod is minder vraag. De geoormerkte bedragen in de tabel voor de inzet van NPO gelden 

worden daarom losgelaten.  

 

Kickstart 

Dit is net van de grond gekomen. Op korte termijn zal de themagroep hier een nader overleg over 

hebben. 

 

Jeugdhulp (en onderwijs)   
De themagroep heeft alleen een afspraak gehad met preventief jeugdbeleid vanwege de afwezigheid van 
andere collega’s. Een afspraak over de jeugdzorg/jeugdwet volgt nog. 
 
 Naar aanleiding van het jaarverslag van de Schans wil de themagroep graag contact met de Schans. 

 
d)  Werkgroep sport, cultuur en gezonde leefstijl  

Op 22 september zal er kennis gemaakt worden met de betreffende beleidsmedewerkers 
 

4. Conceptverslag ASDW 13 juni 2022  
Tekstueel zijn er geen opmerkingen 

 
Nav:  

het volgende  punt op de actielijst zetten: De leden van de ASDW en de ombudsfunctionaris gaan 
nadenken over hoe wederzijdse versterking tot stand kan komen (pag 2) 

 
 De WiFi in Grootegast is uitgezet om geen onbedoelde faciliteiten te bieden na 18.00 uur. 
 

Actielijst: 
71   blijft staan 



 

 

108 blijft staan 
111 blijft staan 
113 EM is bezig met een planning per themagroep en raadt aan keuzes te maken in de onderwerpen. 

 
EM heeft een standaard lay-out gemaakt voor wat er in een oplegger moet staan. Deze kan ingevuld  
worden door de beleidsmedewerkers en toegevoegd worden aan de stukken die naar de ASDW gaan.  

 
 De opvanglocaties voor vluchtelingen zitten nu vol. Er zitten 260 vluchtelingen verdeeld over drie  

locaties. Ruim 100 vluchtelingen zitten in de particuliere opvang. Daarnaast worden er 150  
asielzoekers opgevangen in de crisisnoodopvang. Deze loopt door tot 1 oktober. 
 

114  gereed 

 
5. Conceptverslag van  het PC van 20 juni 2022 

Het verslag is ter kennisname aangenomen. 

 
6. Te bespreken 

a. Rol Adviesraad bij verlenging opdracht de Schans (toelichting EM)  
Het contract met de Schans loopt op 1-1-2024 ten einde. Het is de intentie om dit jaar een besluit te 
nemen of we dit contract gaan verlengen. Er is ruimte om twee keer twee jaar te verlengen. Wanneer het 
contract niet verlengd wordt dan moet er opnieuw aanbesteed worden. EM is bezig om in kaart te 
brengen hoe ieder de samenwerking ervaart of alle betrokken tevreden zijn.   
De rol van de ASDW hierin moet nog besproken worden. 
In november staat een gezamenlijke presentatie (met PC) gepland. Hier zal ook iemand van de Schans 
uitgenodigd worden. Het heeft de voorkeur om de gezamenlijke presentatie avond begin november te 
plannen. 
EM zal de oorspronkelijke opdracht en het plan van aanpak van de Schans nasturen aan de ASDW leden.  

 
7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 

a. Rooster van aftreden – aan de leden is gevraagd na te kijken of het rooster correct is 

b. Overzicht gevraagd en ongevraagd advies  

c. Uitnodiging vrijwilligersmarkt 1 oktober  

d. Jaarverslag en monitor SW De Schans – onder punt 6 aan de orde geweest 

e. Energietoeslag  

f. Kennissessies de Koepel  

g. Vergaderschema 2023  

h. Informatiebulletin vluchtelingen  

 
8. Rondvraag / Sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag  

HW bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur. 

 

9. Evaluatie voorzitterschap ivm rooster van aftreden (situatie per 1/1/2023) 
- -  
 
 
 

Volgende bijeenkomst: 
Maandag 3 oktober 19.30 – 21.30 uur, zaal 0.44 in Leek. 



 

 

 
 
 
 

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 

115 05-09-2022 HW HBr Advies PC Wmo in overleg met JV en LZ tekstueel 
aanpassen.  
 

September 
2022 

116 05-09-2022 EM Informeren naar de voortgang van de 
ondersteuning huishoudelijke hulp.  
 

september  
2022 

117 05-09-2022 Themagroep 
WMO 

Afhankelijk van uitkomst 116 eventueel advies 
schrijven om aandacht te vragen voor de zorgen 
betreft organisatie thuiszorg 

September 
2022 

118 05-09-2022 HW Informatie meerkostenregeling 2021 opzoeken 
(nav agendapunt 3b)  

September 
2022 

119 05-09-2022 HW HBr Uitvoeringsplan schuldhulpverlening op de 
genoemde punten concretiseren en aanpassen tot 
een formeel advies in afstemming met de 
themagroep participatie.   

September 
2022 

120 05-09-2022 Allen De leden van de ASDW en de ombudsfunctionaris 
gaan nadenken over hoe wederzijdse versterking 
tot stand kan komen (nav overleg 13 juni jl) 

zsm 

121 05-09-2022 MB Gezamenlijke presentatie avond begin november 
plannen en hierbij iemand van de Schans 
uitnodigen (indien nog te plannen dan graag in 
(eind) oktober) 

September  
2022  

122 05-09-2022 EM Oorspronkelijke opdracht + plan van aanpak de 
Schans nasturen aan ASDW leden 

September  
2022  

 
 
 

 


