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JAAROVERZICHT 2018
Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde
Met de oprichting van de gemeente Westerwolde per 1 januari 2018 werd ook een
nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein in het leven geroepen. Na een in het
voorjaar van 2018 door de gemeenteraad van Westerwolde gevoerde
sollicitatieprocedure werd op 13 juni 2018 die nieuwe Adviesraad geïnstalleerd in het
gemeentehuis in Sellingen.
Dit zijn de leden van de Adviesraad: Johannes Veerenhuis-Lens (voorzitter), Cindy
Stooker (secretaris), Ria Reis (penningmeester), Annet Braam, Bennie Bredek, Rudie
Cosse, André Hielkema, Gea Jansingh, Jan Pot en Annie Uil-Drent. Voorzitter,
secretraris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de Adviesraad. In
2018 kwam de Adviesraad zes keer bijeen.
Tijdens hun eerste vergadering, op 19 juni 2018, maakten de leden van de
Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde kennis met elkaar. Het is de start van een
nieuw orgaan van de gemeente Westerwolde en er moeten derhalve in de tweede
helft van 2018 eerst veel praktische zaken geregeld worden: vaststelling
vergaderschema, formulering Huishoudelijk Reglement, inschrijving Kamer van
Koophandel, aanvragen bankrekening, realisering van een eigen website.
Ondanks deze praktische besognes waarmee de Adviesraad zijn werk begon, waren
al vanaf de tweede vergadering, op 19 juli 2018, inhoudelijke kwesties aan de orde,
onder andere het gemeentelijke (kwaliteits-) beleid met betrekking tot de (huidige en
nieuwe) zorgboerderijen in Westerwolde, het nieuwe project op het terrein van
fraudebestrijding, de uitstroom naar regulier werk en het ANWB-vervoerproject
Automaatje met bij dat laatste de vraag, of er sprake is van verdringing van reguliere
arbeid en oneerlijke concurrentie met de taxibedrijven in de regio.
Tijdens zijn derde vergadering, op 20 september 2018, adviseert de Adviesraad
positief over het B&W-voorstel tot wijziging van de verordening Jeugdhulp
Westerwolde 2018 in verband met de behoefte aan een wettelijke grondslag voor het
kunnen aanwijzen van een toezichthouder die belast is met het houden van toezicht
op de naleving van de wet (aspect rechtmatigheid). Verder behandelt de Adviesraad
tijdens deze vergadering het recente onderzoeksrapport over 'Armoede en
Eenzaamheid in Westerwolde'. In dat kader bevestigt de Adviesraad dat procedures
voor de burgers simpeler moeten worden en beter moeten aansluiten op hun
dagelijks leven. Gesteld wordt dat de realisering van zgn. integrale dienstverlening
op dit vlak tot verbeteringen kan leiden. Verder wordt tijdens deze vergadering
vastgesteld dat kwesties op het gebied van ziekte en gezondheid(srisico’s) tot het
werkgebied van de Adviesraad kunnen behoren.
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Op 25 september 2018 vond in Bellingwolde een WMO-Informatiemarkt plaats waar
een aantal leden van de Adviesraad aanwezig was. Tal van zorgaanbieders,
welzijnsorganisaties, de WMO- en jeugdconsulenten presenteerden zich. De
huisartsen werden gemist. De informatie die werd aangeboden, was goed en
uitvoerig, zodat het doel van de markt gerealiseerd werd: het bieden van een helder
beeld van het zorgaanbod in Westerwolde.
Op 10 oktober 2018 gaf onderzoeker J.D. Gardenier in het gemeentehuis in Wedde
voor de gemeenteraad een verhelderende toelichting op zijn onderzoeksrapport
‘Armoede en Eenzaamheid in Westerwolde’. Enkele leden van de Adviesraad
woonden deze bijeenkomst bij. Zij hadden een positieve indruk en kregen een beter
beeld van de materie. Tijdens het eerste deel van de raadsvergadering werd er een
goede inhoudelijke discussie over de problematiek gevoerd. Daarna was aansluitend
vooral de vraag aan de orde, hoe verbeteringen op dit brede terrein gerealiseerd
kunnen worden in Westerwolde.
Tijdens zijn vierde vergadering in 2018, op 18 oktober, ontmoette de Adviesraad
wethouder dhr. H. Brunen (o.a. Wmo), dhr. R. Roossien (manager Samenleving) en
mevr. K. Booij (adviseur integrale dienstverlening sociaal domein). Er werd
gesproken over het thema integrale dienstverlening en de mogelijkheden daarvoor in
Westerwolde. Dhr. Roossien en mevr. Booij gingen in op het voorbeeld Heerenveen,
waar zij hebben gewerkt. Zo mogelijk is de daar ontwikkelde vorm (direct
aanspreekbare 'mee-denkers' bij hulpvragen in de wijken) ook geschikt voor
Westerwolde?
Bekendgemaakt wordt dat de Klankbordgroep van leden uit de gemeenteraad
bestaat uit dhr. W. Eilert (PvdA), dhr. H. van der Goot (Gemeentebelangen), dhr. H.J.
Kuper (CDA), dhr. R. ter Veen (VVD), dhr. E. Hoomoedt (Groen Links) en mevr. A.
Janse (PvdD). Deze Klankbordgroep is het aanspreekpunt van de Adviesraad voor de
gemeenteraad. Tijdens de vergadering van de Adviesraad op 15 november 2018
wordt kennis gemaakt met Klankbordgroepsleden R. ter Veer, H.J. Kuper en A.
Janse. Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst kennis gemaakt met raadsadviseur
mevr. H. van de Meent-van Barneveld. Er wordt o.a. gesproken over de
informatievoorziening vanuit de gemeente (college en gemeenteraad /
Klankbordgroep) naar de Adviesraad (en omgekeerd) en de wens van de Adviesraad
om al in een vroeg stadium betrokken te worden bij visievorming en
beleidsontwikkeling inzake het sociaal domein. In ieder geval komt er directe
informatie bij de Adviesraad, doordat beleidsadviseur dhr. W. van Rossum en dhr. R.
Roossien, manager Samenleving, de vergaderingen van de Adviesraad met regelmaat
zullen blijven bijwonen.
De meeste leden van de Adviesraad nemen op 6 december 2018 in Vlagtwedde deel
aan een inspirerende werkconferentie naar aanleiding van het onderzoeksrapport
over 'Armoede en Eenzaamheid in Westerwolde'.
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Tijdens de laatste vergadering van de Adviesraad in 2018, op 13 december, wordt
deze door mevr. J. Boltendal, teamleider Wmo, en dhr. R. Roossien, manager
Samenleving, nader geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen het sociaal
domein. Leidende principes zijn daarbij:
- de zorgvraag van de inwoner staat centraal, ongeacht diens eigen kracht; de vraag
is leidend;
- het zorgaanbod is laagdrempelig; zorgvragen worden niet doorgeschoven; integrale
dienstverlening;
- regels moeten ondersteunen en niet andersom; maatwerk is het doel; beleid volgt
op de kwesties die spelen in de uitvoering.
Aan de orde komt in dit verband ook het toezicht op de kwaliteit van de
voorzieningen en de dienstverlening. Tevens wordt gemeld dat in 2019 twee
ambitieuze stukken zullen worden voorbereid met een beleidsvisie voor het sociale
domein, namelijk het beleidskader doelgroepenzorg en het beleid integrale
dienstverlening. Voor deze nota's wordt een lijst van deelonderwerpen opgesteld. Er
zal gesproken worden met mensen in de praktijk. Casussen uit de praktijk moeten
richting geven aan het beleid. De Adviesraad hoopt in dit proces mee te kunnen
denken en op te kunnen treden als klankbord.
Tijdens de vergadering van de Adviesraad op 15 november 2018 was al naar voren
gekomen dat er signalen zijn dat mensen, vaak ouderen, bepaalde voorzieningen die
zij nodig hebben en die er in principe voor hen zijn, niet kunnen vinden. Over dit
onderwerp wordt op 13 december 2018 opnieuw gesproken. Verwezen wordt naar
de mogelijkheden van de website van Westerwolde, maar er wordt ook besloten over
deze kwestie te spreken met ervaringsdeskundigen.
Tenslotte komt tijdens de laatste vergadering in 2018 van de Adviesraad Sociaal
Domein Westerwolde het vervolgonderzoek van de Nationale Ombudsman naar de
toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening aan de orde. Hierbij worden door de
Adviesraad de in het vervolgonderzoek geuite zorgen over het feit dat de schuldhulp
onvoldoende toegankelijk is voor zelfstandigen / zzp-ers, gedeeld. In dit verband
wordt ook aandacht gevraagd voor de (groter wordende) problematiek rond de
pensioenen van zzp-ers.

14-1-2019

