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Concept verslag Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)  

Datum: 3 oktober 2022 

Locatie: zaal 0.44 in Leek 

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

 

 
1. Opening, vaststelling agenda 

HW heet allen welkom.  
 
Er wordt een punt toegevoegd aan de agenda mbt evaluatie lid/herbenoeming. Dit punt wordt in een 
besloten deel van de vergadering, met afwezigheid van het lid besproken. 

 

2. Mededelingen 
 

JH heeft te kennen gegeven om per 1 november te stoppen als lid van de ASDW. In december zullen we 
afscheid van haar nemen tijdens het etentje. Een sollicitatieprocedure zal worden opgestart, daarin zullen 
HW, DB, HB en CZ zitting nemen.  
 
De bijeenkomst met SW De Schans is inmiddels ingepland op dinsdagavond 25 oktober vanaf 19.30 uur. 
In september zijn al diverse rapportages meegestuurd en ook voor vandaag zijn er twee documenten 
toegevoegd, namelijk de oorspronkelijke opdracht van de Schans en het plan van aanpak. HW zal nog 
informatie opvragen bij EM over de aanbesteding en rol van de ASDW later in het proces. ACTIE HW. De 
opdracht kan worden verlengd met twee keer twee jaar, na 1 januari 2024. Alle mogelijke overwegingen 
worden daarin door de gemeente meegenomen. De vragen en adviezen hieromtrent kunnen tot 17 
oktober aan MB worden doorgegeven zodat deze mee kunnen worden genomen in de presentatie die SW 
de Schans gaat verzorgen. MB zal de verslaglegging verzorgen. ACTIE MB. 



 

 

 

3. Themagroepen 
a. Themagroep Wmo  

Update huishoudelijke hulp: zie verslag van september.  Dit punt wordt verder in de themagroep  
Wmo met de beleidsmedewerkers besproken.   
HB en JM gaan een opleiding over de diverse wetgevingen volgen.  

    
b. Themagroep Participatie  

Dinsdag 11 oktober staat een volgend overleg ingepland. 

Een digitale opleiding was helaas volgeboekt.  
 

c. Themagroep Jeugd 

Er is nog geen vervolgoverleg ingepland.  

 

d. Werkgroep sport, cultuur en gezonde leefstijl  
Diverse stukken zijn toegevoegd aan de agenda en dienen als context van het beleid. De stukken zijn al 
eerder vastgesteld. De stukken zijn per thema verdeeld onder de leden van de werkgroep om te lezen. 
Donderdag 3 november staat het vervolgoverleg ingepland. 
Een mogelijk initiatief armoede/cultuurgenieten wordt genoemd. Misschien kan er gekeken worden om 
een soort van passepartout voor minima uit te geven.  

 
De Gebiedscoöperatie is helaas failliet gegaan. De vraag wordt gesteld welke consequenties dit heeft voor 
andere instanties.  
Er zal een brief worden opgesteld door HW en DB om hieromtrent duidelijkheid te vragen. ACTIE HW/DB. 
Dit punt/brief neemt HBr mee naar het PC. ACTIE HBr. 
 

4. Conceptverslag ASDW 13 juni 2022  
Tekstueel: HB toevoegen aan de aanwezigen en punt 9, geen tekst vermelden. 
Nav:  geen opmerkingen.  

  
Actielijst: 
71   Blijft staan. 
108 Blijft staan. 
111 Themagroep WMO, november. (idem punten 116,117) 
115 Gereed. 
118 Gereed. 
119 Gereed. 
120 Er komt een voorstel om te komen tot wederzijdse versterking (door themagroep P-wet) 
 7 en 14 november is de sociale ombudsfunctionaris welkom bij de vergaderingen, een half uur wordt  
 ingepland om het jaarrapport te bespreken. Zij werkt in opdracht van de gemeenteraad en in de 
 raadsvergadering van 12 oktober zal ze vermoedelijk spreken. Iedereen kan dit volgen (live of digitaal) 
121 Gereed. 
122 Gereed. 

 
5. Conceptverslag van  het PC van 12 september 2022 

Er zijn nu “vervangers / back-up personen” voor de themagroepen Wmo en P-wet, mochten er 
afmeldingen zijn. Dit is bedacht om bepaalde afspraken of bijeenkomsten goed te kunnen 
vertegenwoordigen mochten er afzeggingen zijn. Het verslag is verder ter kennisname aangenomen. 

 
6. Te bespreken 

a. Inventarisatie vragen voor de Schans   



 

 

   Is al besproken bij de mededelingen. 
 

b. Vergadervolgorde ASDW/PC 
De snelheid van de afhandeling  van adviezen hangt af door welk orgaan adviezen worden 
ingebracht. Afgestemd wordt dat de beleidsambtenaren EM en NN dit gaan afstemmen met de 
voorzitters. MB plant de afspraak in. ACTIE MB. 
Mocht de vergadervolgorde wijzigen dan kan dit pas volgend jaar ingaan.  

 

7. Stukken verzonden/ter kennisgeving 
 
a. Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over het jaar 2021  

Gevraagd wordt of dit alleen een onderzoek is naar de mensen die ervaring hebben, dus cliënt zijn. Een 

aantal punten worden verder nog genoemd: 

Afgewezen mensen kunnen een cliëntondersteuner krijgen. Het is misschien niet voor iedereen duidelijk 

hoe dit werkt en wat bijvoorbeeld basisvoorzieningen zijn. Er wordt niet gecommuniceerd als hulp 

afloopt. Stichting Noodfonds Westerkwartier wordt nog genoemd als mogelijk vangnet voor de 

energiekosten voor minima. De themagroep Wmo neemt ook deze punten mee in de vervolgtrajecten.  

b. Nieuwsflits koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1e helft 2022  

c. Advies Wmo  

d. Advies integrale schuldhulpverlening   

e. Oplegger; mooi initiatief. 

f. Planning thema’s; wat wordt er bedoeld met de vinkjes en kruisjes? 

 
8. Rondvraag / Sluiting 

CZ vraagt naar de vindbaarheid en naamsbekendheid die het ASDW wenst. Dit zijn zaken die in het 

communicatieplan voor de Adviesraad staan vermeld, ooit opgesteld in samenwerking met de afdeling 

Communicatie. Afgesproken wordt dat dit eerst besproken wordt met Martien van der Laan van afdeling 

Communicatie. MB plant een afspraak daarvoor in, CZ wordt ook uitgenodigd. ACTIE MB. Dit kan een 

volgende keer op de agenda.  

Opgemerkt wordt dat er specifiek gericht mag worden op wat jongere personen zodat de Adviesraad een 

betere afspiegeling heeft van de samenleving. 

 

HW bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.06 uur . 

 

9. Evaluatie lid 
Deze werkwijze staat niet in het reglement vermeld maar is in overleg met het lid zo georganiseerd. 
Iedereen kan zich vinden in deze werkwijze. 
 

Volgende bijeenkomst: 
Maandag 7 november 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)  
 

November 2022 

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

November  
2022 

117 * 05-09-2022 Themagroep 
WMO 

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

November 2022 

120 05-09-2022 Allen 
Themagroep P- 
wet 

De themagroep P-wet doet voorstel, alle leden en 
de ombudsfunctionaris gaan nadenken over hoe 
wederzijdse versterking tot stand kan komen (nav 
overleg 13 juni jl) 
 

November 2022 

123 03-10-2022 HW, DB, HB, 
CZ (MB) 

Sollicitatieprocedure  November 2022 

124 03-10-2022 MB  
 
HW 

Reacties verzamelen en verslaglegging 25 oktober.  
 
Navraag doen bij EM over eventuele rol in 
verlenging aanbesteding de Schans 
 

November 2022 

125 03-10-2022 HW/DB Nav faillissement Gebiedscoörperatie ongevraagd 
advies opstellen 
 

oktober 2022 

126 03-10-2022 MB Afspraak inplannen mbt communicatieplan 
 

November 2022 

127 03-10-2022 MB Vergadervolgorde PC/ASDW gesprek inplannen 
met voorzitters en beleidsmedewerkers. 
 

November 2022 

 
 
 

 


