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Aanvang

Aanwezig

Afwezig

Gasten

Maandag 14 oktober 2019
19:30-22:00

Mevrouw A. Zwaaneveldt- Pauw (voorzitter), mevrouw H. Schouwstra (vice

voorzitter), de heer C. Verboom (penningmeester), mevrouw J. van der Bij, de heer

W. Douwsma, de heer V. Felder, de heer T. van Gilst, mevrouw M. de Jong,de

heer W. de Jong, de heer H.J. Olijve, mevrouw T. Kuiper, mevrouw M. Lenting-Van

Benthem, mevrouw S. van Tuinen-de Jong, mevrouw E. Wiersma en mevrouw C.

Otten (AS)

De heer J. Looijenga (secretaris)

BESLUITENLUST

Onderwerp Besluit

1.

2.

3.

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen

Ingekomen stukken:

a. ter informatie

De voorzitter opent de vergadering.

De heerWietze Douwsma stelt zich voor en de ander leden
stellen zich aan de heer Douwsma voor.

Er is een ingekomen brief over informatiemiddag over de
mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen op 19
oktober. In deze brief word het GBT genoemd en het is niet voor
iedere inwoner duidelijk dat dit een afkorting is voor het
gebiedsteam.

De heer J. Looijenga is afwezig.

a4 Brief aan VNG is verstuurd.

a2 De heerVerboom gaat op zoek naar inloggegevens van de
Koepel en stuurt deze per mail naar iedereen toe.

a6, 3.a7 en 3.a8 Deze vragenlijsten zijn voor WMO in de nieuwe
stijl. Een definitief advies van de ASD volgt nog, een concept
advies zal worden voorbereid door de themagroep en zal in de
volgende vergadering terug komen op de agenda. Opmerkingen
kunnen naar de heer Felder.
De heer Olijve gaat vragen of de vragenlijsten die in september
op de agenda stonden de Juisten zijn. Punt komt op de agenda
van de volgende vergadering.
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Onderwerp Besluit

4.

5.

6.

7.

b. stukken ter bespreking
1. Buurtsport coaches

2. Masterclass 12 november 2019

3. Stand van zaken
samenhangende aanpak
statushouders

Vaststellen conceptverslag 2019-
09-9

Actualiseren en bespreken
actielijst

Termijnagenda

Lopende adviezen

a. Klantervaringsonderzoek Wmo
en Jeugdwet en een continue
klantmeting

b. Visie op Samenleven

c. Taskforce Jeugd

d. Brief over kwijtschelding

b1 Aan de hand van zes taakgebieden wordt per taakgebied
beschreven wat de huidige stand van zaken is, welke resultaten
zijn behaald en of de vooraf bepaalde doelstellingen zijn behaald.
Hierbij wordt steeds een link gelegd naar de beleidsdoelen uit de
visienota sport en bewegen. Tevens biedt dit Jaarverslag een
uitgebreid overzicht van de in 2018 uitgevoerde activiteiten. De
Adviesraad Sociaal Domein heeft met belangstelling
kennisgenomen van dit jaarverslag. De gekozen weergave geeft
tot op zekere hoogte inzichtelijk weer wat is bereikt. De resultaten
en de gehaalde doelen zijn echter niet altijd in meetbare termen
weergegeven. Uit dit jaarverslag (en ook uit andere signalen die
de adviesraad bereikten) blijkt dat de buurtcoaches veel goed
uitvoerend werk verrichten.

b2 Binnen themagroep P&L zal worden afgesproken wie hier naar
toe gaat.

b3 De ASD wacht op de tussenevaluatie, de betreffende
ambtenaar wordt uitgenodigd in de dan eerst volgende
vergadering. Hierop zal de ASD dan advies uitbrengen.

Verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. punt 3a. Op 25 november zal de themagroep Jeugd samen
met de themagroep Jeugd van Opsterland om tafel.
N.a.v. punt 2. Ambtelijk secretaris zal het akkoord over de
benoeming van de heer W. Douwsma van B&W naar de heer
Looijenga en de heerVerboom mailen.
N.a.v. punt 4. Er is op herhaaldelijk verzoek nog steeds geen
verslag ontvangen van de heer Postma. DB zal een schriftelijk
verzoek doen.

Akkoord.

Up to date lijst wordt behandelt in de volgende vergadering.

a. Er is een tussentijds reactie gedaan en het is als aantekening
verstuurd. Het is echter als stuk naar het college gedaan zonder
duidelijk advies. De heer Olijve neemt dit mee naar de ambtenaar.
Goed onze rol in de gaten houden dat we dus alleen adviseren
aan het college.

b. Advies is besproken in de commissie Samenleving. Het advies
van de ASD staat niet bij de stukken van de Raad van morgen.
Ambtelijk secretaris zal een mail sturen over het ontbreken
hiervan.

Punt 5 Communicatie -Er zijn volgens de ASD instellingen o.a.
kunst en cultuur niet geïnformeerd. Conclusie is dat de
communicatie onvoldoende is geweest.

c. De ASD vindt het een minimale reactie en gaat een formele
brief sturen aan het college om opheldering te vragen.

d. Antwoord ontvangen van mevrouw Rutten, die bevoegd en
gemandateerd is door het college. De ASD denkt dat het college
hiermee wel de informatie mjst._Dj3 aanbevelingen van de ASD
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Onderwerp Besluit

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nieuwe adviezen

a. Keuze abonnementstariefWmo

Ongevraagde adviezen

a. Doorontwikkeling Gebiedsteam

b. Collectieve zorgverzekering AV
Frieso 2020

Signalen uit de samenleving

Terugkoppeling door de
themagroepen

a.W&l
b.P&L
c.ZWW
d. Jeugd

Terugkoppeling externe
overleggen

a. Stichting Wel-Zijn op dorpse
schaal presentatie

b. WMO overleg Beetsterzwaag

PR Adviesraad

Werkplan

Training 9 december 2019 -
toetsingscriteria

\/ergaderdata 2020

zijn grotendeels overgenomen. Mevrouw Schouwstra zal de
concept brief opvragen.

a. De ASD geeft een positief akkoord, er zal een advies worden
verstuurd.

a. DB van de ASD neemt dit mee in gesprek met mevrouw
Moesker met de vraag waar de doorontwikkeling staat en welke
keuzes er op dit moment genomen worden.

Er is een gesprek gepland eind oktober met betreffende
ambtenaar. Wordt vervolgd.

Rekenkamer heeft vandaag rapport uitgegeven over Doe-mee
onderzoek NVRR en College voor de Rechten van de Mens.
Hierin staat dat er geen apart beleid is voor mensen met een
handicap of separaat beleid voor de toegankelijkheid voor
mensen meteen handicap.

Werkgroep Toegankelijkheid heeft op 12 november... week van
de toegankelijkheid. Punt komt voor de volgende vergadering op
de agenda bij terugkoppeling externe overleggen.

Geen opmerkingen.

a. Groep enthousiaste vrijwilligers. De stichting wil graag haar
activiteiten borgen voor de toekomst.

b. Ter kennisgeving aannemen.

Thema-avond: vraag elkaar was op 3 oktober 2019 over nieuwe
mensen leren kennen voor een sprankje geluk. Dit was in het
kader van de week van de eenzaamheid.

Niet behandeld.

Voor moet voor 1 november van elk jaar klaar zijn. De
themagroepen leveren reactie/ hun aandeel in bij mevr.
Schouwstra. Punt komt voor de volgende vergadering weer op de
agenda.

Training wordt gegeven door de Koepel op maandag 9 december
en start om 18.00 uur.

13 januari wordt een reserve datum en 9 maart wordt een
reguliere vergadering, daarmee wordt het vergaderschema goed
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17.

18.

Onderwerp Besluit

Rondvraag

Sluiting

gekeurd.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 11 november 2019

..•••G).
Voorzitter,^^.'.^^- Secretaris,
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