Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerwolde 19-12-2019
Aanwezig: Voorzitter Johannes Veerenhuis-Lens, penningmeester Ria Reis, notulist/secretaris
Wil Fijn, Ambtelijke Ondersteuning Arno Reijns
Leden: Nelleke Alvering, Gea Jansing, Annet Braam, Annie Uil-Drent, Jan Pot, Rudie Cosse, Bennie
Bredek (en Corry Jongeling, aspirant-lid).
Afwezig bij afmelding: Cindy Stoker en René Roosien
1. Opening:
Voorzitter opent om 15:00 u. de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder
Corry Jongeling hartelijk welkom en geeft daarbij aan dat het jammer is dat haar
officiële aanstelling pas op 22 januari 2020 zal plaats vinden. De reden hiervan is dat
de agenda tijdens de afgelopen raadsvergadering te vol was maar stelt het zeer op
prijs dat zij bij de vergadering aanwezig is.
2. Vaststelling agenda:
Geen op- of aanmerkingen op de agenda.
Agenda goedgekeurd.
3. Ter advisering Verordening Maatschappelijke Participatiewet.
Toelichting:
Na de samenvoeging van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde tot de
gemeente Westerwolde was er een wettelijke termijn van 2 jaar om tot een
harmonisatie te komen tussen de regelingen van de (oude) gemeente Vlagtwedde
“Participatieregeling Minimabeleid” en de “Verordening Tegemoetkoming Kosten
Sociale Participatie van Minimaplus Huishoudens” van de (oude) gemeente
Bellingwedde.
Enkele opvallende wijzigingen zijn:
Verhoging van € 120,00 naar € 150,00 voor kinderen van 4 tot 18 jaar per
kalenderjaar.
Aanvragers met een uitkering van de gemeente Westerwolde hoeven bij aanvraag
geen inkomensverklaring meer te overleggen.
De inwoners hoeven het bedrag niet meer eerst zelf te betalen maar kunnen zonder
overleg van de bonnen de aanvraag indienen, steekproefsgewijs zal er gecontroleerd
worden, de aanvragers dienen dan een bewijs te overleggen anders volgt er
terugvordering.
Reactie:
Vraag / opmerking:
Het is wel van belang dat de regels hieromtrent goed gecommuniceerd worden met
de inwoners om te voorkomen dat ‘men’ verkeerde uitgaven doen, in de
veronderstelling dat deze vergoed worden en dan achteraf een terugvordering
krijgen.”

Vervolg:
Antwoord: Het is zeker van belang en zal op het aanvraagformulier vermeld gaan worden.
Vraag: Wat wordt er verstaan onder ‘gepubliceerd op gebruikelijke wijze’?
Antwoord: Via de website.
Algemene opmerking: Zou ook via bv de Ter Apeler Courant gepubliceerd kunnen worden,
alleen niet iedereen krijgt deze ook in de bus.
Vraag: Is het iets om op de website van de Adviesraad te zetten?
Algemene mening: Zou kunnen maar wij moeten er voor waken dat het geen uitgebreide
informatie wordt maar mogelijk zou een verwijzing naar de website van de gemeente een
optie zijn.
Vraag: Mensen met een UWV-uitkering, komen die hiervoor ook in aanmerking?
Antwoord: “Ja, iedereen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm komt hiervoor in
aanmerking.
Conclusie; “Met de aantekening dat het heel belangrijk is de regels en voorwaarden goed te
communiceren om te voorkomen dat de inwoners achteraf in de problemen kunnen komen,
kan de Adviesraad instemmen met deze verordening.”
4. Ingekomen stukken:
Niemand heeft hier een aanvulling op.
5. (geen agenda punt)
6. Samenvatting Eindevaluatie van de Participatiewet.
Voorzitter: Ik heb deze samenvatting op de agenda laten zetten om eens te kijken of er zaken
zijn die hier instaan, die mogelijk aanleiding geven tot een ongevraagd advies. Als voorbeeld
‘beschut werk’ lijkt op die van de sociale werkplaats banen maar de voorwaarden zijn
slechter.
Info: Van de 21 cliënten die de gemeente had moeten plaatsen zijn er slechts 2 geplaatst.
Vraag: Waar heb je deze informatie vandaan?
Antwoord: Deze komt van de ondernemingsraad.
Opmerking: Een gemeente ambtenaar is hier mee bezig en mogelijk kunnen wij haar
hiervoor uitnodigen.
Voorzitter: Ook zijn er na de invoering van de Participatiewet juist minder mensen aan het
werk gekomen.
Extra info: Een krantenartikel wordt ingebracht over dit onderwerp (deze zal op verzoek
rondgestuurd worden)
Opmerking: Het krantenartikel vermeld dat er 540 mensen aan het werk geholpen zijn maar
het is niet te controleren of zij daadwerkelijk een baan gekregen hebben en of zij misschien
via de achterdeur weer in de ww gekomen zijn.
Aanvulling: 52% heeft een contract van minimaal 1 jaar, voor de invoering van de
participatiewet was dit 70%.
Opmerking: Over het algemeen zijn de gemeenten terughoudend met het inzetten van
loonkosten subsidie, wat verklaard kan worden door de wijze van financiering. Vraag:
Hoe staat gemeente Westerwolde hier in?

Vervolg
Antwoord: Dit is niet bekend, hier zou een beleidsmedewerker voor uitgenodigd kunnen
worden.
Opmerking: Zoals het in dit rapport vermeld staat hebben alleen de jong gehandicapten er
baat bij, maar is dat ook zo?
Vraag: Is het niet zo dat deze jong gehandicapten, als zij 18 geworden zijn, opnieuw gekeurd
worden zodat zij toch arbeidsgeschikt worden bevonden om zo de kosten te sparen?
Opmerking: Net als bij alle uitkeringen worden bij de jong gehandicapten, alle betaald
gewerkte uren van hun uitkering afgetrokken, hetgeen niet motiverend is.
Alle kosten die gemaakt moeten worden om te kunnen gaan werken zoals bv reiskosten
worden meestal niet vergoed en zal dus van het inkomen afgaan.
Discussie: Verdienen de werkgevers er daadwerkelijk aan door mensen met een
loonkostensubsidie of met behoud van uitkering in dienst te nemen, de meningen zijn
hierover sterk verdeeld, met als motivatie dat werkgevers vaak ter begeleiding een collega er
bij moet zetten en dat de productiviteit omlaag gaat.
Vraag: Wij willen graag weten of er duurzame uitstroom is.
Antwoord: Daar zouden wij de beleidsmedewerker voor uit kunnen nodigen.
Opmerking: Op pagina 22 staat dat de gemeente het geld vrij kan besteden, dat betekent dat
het geld wat hier niet aan besteed wordt, voor andere dingen uitgegeven kan worden.
Reactie: Dat klopt.
7. Korten op ouderenzorg.
Vraag: Hoe gaat de gemeente Westerwolde hier mee om?
Antwoord: Er wordt op dit moment niet gekort, alleen het mantelzorgcompliment gaat iets
omlaag.
Opmerking: Mogelijk zou de nieuwe bijdrageregeling een aanzuigende werking hebben,
volgens een reactie tijdens de afgelopen Raadsvergadering viel het allemaal wel mee, het is
alleen niet in de begroting meegenomen.
Wmo verstrekkingen: geconstateerd wordt dat men vaak meer krijgt dan dat er aangevraagd
wordt en dat bij verhuizing naar een andere gemeente vaak de huidige voorzieningen
ingeleverd moeten worden en men alles weer volgens andere regels aan moet vragen. Hier
zou eens naar gekeken moeten worden. Net zo bij jeugdzorg.
8. Terugblik en visie volgend jaar:
Opmerking: DB heeft op 11 december een overleg gehad met de klankbordgroep
gemeenteraad. Besproken is o.a. de evaluatie en hoe wij ons beter kunnen profileren, een
idee wat bij ons leeft is om zelf een symposium te organiseren om ons zelf op die manier op
de kaart te zetten, wat ook een mogelijkheid is om iedere maand, na onze vergadering, dat
een van ons een praatje zou kunnen maken bij bijvoorbeeld Radio Westerwolde, dat hoeft
niet iedere keer dezelfde persoon te zijn maar dat kan wisselend ingevuld worden. Er kwam

ook ter sprake dat het zuiden van de gemeente oververtegenwoordigd is en dat er mogelijk
nog personen zijn uit bv Bellingwolde die benaderd zouden kunnen worden.
Vraag: Hoeveel leden zitten er in de klankbordgroep?
Antwoord: Normaal gesproken 6 personen en een wethouder.
Vervolg:
Vraag: Wordt er ook een verslag gemaakt en of deze ook verspreid kan worden.
Antwoord: Zodra het verslag binnen is zal deze doorgestuurd worden.
Opmerking: Terugkomend op het interview bij Radio Westerwolde, mijn vader is de uitgever van het
Lougblad en daar zou je ook bv na iedere vergadering een stukje kunnen plaatsen.
Om bovenstaande verder uit te werken wordt er een werkgroep communicatie samengesteld,
bestaande uit Nelleke, Corry en Wil.
9.Rondvraag:
Voor het afscheid van Cindy is er een boeket bloemen en een fles wijn geregeld maar helaas is zij niet
aanwezig, Nelleke stuurt een bericht naar Cindy voor een afspraak om dit te gaan brengen.
Vraag: Verslag vorige vergadering? Deze wordt opgevraagd bij Cindy.
Vraag: Zou graag een overzicht zorgboerderijen en de regels hiervoor hebben.
Antwoord: Iedereen heeft een overzicht gehad, tijdens de vorige vergadering, van zorgverleners en
daar staan de zorgboerderijen ook tussen. Meer informatie is er niet.
Opmerking: Samenstellen Werkgroep Beleidsplan Schuldhulpverlening, dit op verzoek van Arno.
Opgegeven hebben zich Johannes, Annet en Wil.
10.Sluiting:
Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 17:20 u.

