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ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 

MIDDEN-GONINGEN 

 

 
Voorwoord 

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen aan.  

 

Ondanks dat de Adviesraad Sociaal Domein door de coronabeperkingen minder in staat was om 

fysieke contacten met inwoners en organisaties te hebben, kunnen we terugkijken op een goed en 

constructief jaar.  

 

De Adviesraad wil dan ook het College van Burgemeester & Wethouders en de beleidsmedewerkers 

bedanken voor hun constructieve samenwerking. 

 

In 2021 is door de gemeente veel beleid geformuleerd, waarin de Adviesraad haar adviesrol kon en 

mocht vervullen.  

 

Binnen het Nationaal Programma Groningen (NPG) zijn inmiddels 19 projecten geformuleerd en 

vastgesteld. Zeker ook omdat delen van het sociaal beleid alleen via de NPG projecten kunnen 

worden gerealiseerd is aangedrongen de opstart van een aantal projecten te bespoedigen. 
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Adviesraad Sociaal Domein 

De ASD is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Midden-Groningen, in 2018 

ingesteld door het college van burgemeester & wethouders. De ASD geeft het College van B&W 

gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. 

Dit doet de ASD vanuit haar onafhankelijke positie over voorgenomen besluiten tot gemeentelijke 

regelgeving, plannen en uitvoering binnen het sociaal domein. Bij het opstellen van een door het 

College gevraagd advies wordt een portefeuillegroep gevraagd vanuit haar expertise inhoudelijk te 

reageren op het voorgelegde beleidsstuk. Elk advies, gevraagd of ongevraagd wordt in concept 

voorgelegd aan alle leden van de ASD. Aansluitend wordt een gezamenlijk eindadvies opgesteld en 

naar het College van B&W verstuurd. 

Vanaf 2018 is de raad gaan werken in portefeuillegroepen georganiseerd naar de bijbehorende 

wetten: GGZ (incl. beschermd wonen), Wmo (incl. zorg, Ouderenbeleid, wonen, middelen en 

vervoer), Werk en inkomen (incl. minimabeleid en WSW), Jeugd (incl. onderwijs, sport en 

jeugdvervoer) en VN Verdrag (incl. toegankelijkheid, laaggeletterdheid en inburgering).  

Met als doel, gezien vanuit de positie van de inwoners de dienstverlening van de gemeente  

Midden-Groningen te verbeteren. 

Elke portefeuillegroep werkt vanuit haar expertise proactief en zelfstandig aan concept adviezen, 

voert daartoe gesprekken met inwoners, uitvoerende- en belangenorganisaties zoals Kwartier, MAC, 

Humanitas en Ouderenraad, ten behoeve van het betrekken van het inwonersperspectief. 

Tijdens de formulering van beleid wordt ook overlegd met de betrokken beleidsmedewerkers van de 

gemeente Midden-Groningen. Deze werkwijze, ontwikkeld in 2020, is in 2021 verder uitgebouwd.  

Door de ASD wordt dit als positief ervaren, mede hierdoor is de kwaliteit van samenwerking 

versterkt. 

Sindsdien zijn in 2021 voor onderwerpen, zover deze niet aan een portefeuillegroep konden worden 

toegewezen, projectgroepen opgestart zoals: ‘het Lokaal Preventieakkoord’ en ‘Coronagelden’ Deze 

aanpak zal zich in 2022 voortzetten. 

 

Aanleveren adviesvragen                                          

De aanvraag voor een gevraagd advies op een beleidsstuk wordt zes weken van te voren bij de ASD 

ingediend. Deze tijdlijn wordt niet altijd door de gemeente gehaald waardoor de ASD via een 

versnelde procedure advies geeft. We hopen door eerder betrokken te zijn in het voortraject dat de 

ASD minder onder tijdsdruk een advies hoeft uit te brengen. 

De adviezen van de ASD worden besproken in het College van B&W, waarna de ASD hier een 

terugkoppeling van ontvangt. De gemeenteraad krijgt bij behandeling van het betreffende 

beleidsstuk altijd zowel het ASD-advies als de reactie van het College aangereikt.  

 

Scholing Adviesraden Sociaal Domein 

De Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal 

Domein, dit is een vereniging die meedenkt en adviseert vanuit het inwonersperspectief. De gehele 

Adviesraad Sociaal Domein heeft in november deelgenomen aan een training waarin het belang naar 

de rol van de Adviesraad Sociaal Domein vanuit inwonersperspectief en het voorkomen dat de raad 

slechts een vinkje op de actielijst wordt, nadrukkelijk aan de orde kwam. 
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Samenstelling Adviesraad 

De adviesraad werkt volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente  

Midden-Groningen en bestaat uit maximaal 11 leden en een onafhankelijke voorzitter, benoemd 

door het College van B&W. 

De in 2019 ontstane vacatures zijn in 2020 volledig ingevuld.  

In 2021 namen we afscheid van Bill Feiken, Alma den Hertog (voorzitter) en Christien Smit, de 

laatsten door overgang naar functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Adviesraad 

Sociaal Domein.  

In november is een advertentie geplaats voor het werven van een nieuwe onafhankelijke voorzitter 

en twee nieuwe leden.  

In september is de ondersteuning door ambtelijk medewerker Joyce van der Waal overgenomen 

door Jisca Lemckert. 

Samenstelling van de ASD per 31 december 2021: 

Astrid Kanis-Kamp    Kolham 

Ellen Klein     Kiel-Windeweer 

Ewout Jager     Sappemeer 

Hanneke van den Heuvel   Kropswolde 

Ineke van der Meer (secretaris)   Zuidbroek 

Janny Bolhuis     Harkstede 

Jos van der Meer (vicevoorzitter)  Zuidbroek 

Maria Noordman    Woudbloem 

Marja Venema        Slochteren 

 

 

Huishoudelijk Reglement 

Dit jaar is hard gewerkt aan een nieuw Huishoudelijk Reglement met een aanscherping van de 

functieprofielen. Dit is een resultaat van duidelijke afspraken en de noodzaak van een helder 

sollicitatieproces. In de loop van 2022 zal dit proces worden afgerond. 

 

 

Vergaderingen ASD 

De ASD vergadert maandelijks met uitzondering in de maanden juli en augustus, dit vanwege zomer 

reces. Daarnaast vinden er extra overleggen plaats met name over het functioneren van de raad, 

zogenaamde “benen op tafel” overleggen. Dit jaar waren hier twee bijeenkomsten voor belegd.  

Het jaar 2021 stond vol met veranderingen en belemmeringen zoals door de Covid-19 lockdown, 
opengaan en wederom een lockdown.  
Vrijwel alle vergaderingen vonden in 2021 digitaal plaats. Met uitzondering van een enkele korte 

periode fysiek vergaderen, is vanaf april 2020 digitaal vergaderd.  

In de vergaderingen wordt informatie uit de portefeuillegroepen gedeeld en worden concept 

adviezen inhoudelijk besproken. Ook vinden er thematische besprekingen plaats, vaak met inbreng 

van de verantwoordelijke beleidsmedewerker of uitvoerder. Deze zijn informatief en ter verdieping 

van de kennis over betreffende onderwerpen.  

De ASD wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk ondersteuner van de 

gemeente die voor een goede verbinding naar de gemeente zorgdraagt. Vanaf september neemt               

Jisca Lemckert deze werkzaamheden op zich. 

Dit jaar was er twee keer een overleg van het dagelijks bestuur met de wethouder sociaal domein, 

waarbij met name de stand van zaken van de ASD onderwerp van gesprek was. 
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Door het vertrek van de vicevoorzitter in 2020 werd het dagelijks bestuur lange tijd gevormd door de 

voorzitter en secretaris. De vacature van vicevoorzitter werd alsnog in september ingevuld. 

In mei werd in een overleg met wethouder J.J. Boersma en de voltallige ASD de volgende 

onderwerpen besproken:  

• huisvesting Stichting de Toverboom in Hoogezand 

• verwarring inwoners over de geldstromen uit het gemeentebudget en NPG 

• de goedkeuring van NPG-projecten eerste en tweede tranche 

• communicatie is niet altijd in goede handen bij journalisten 

• de ongelijke positie van burger versus gemeente bij bezwaarschriften 

• introductie vermogenstoets voor huishoudelijke hulp 1 

• de risico’s van decentralisatie beschermd wonen 

• samenwerking met meerdere gemeenten voor zorgaanbieders in de Jeugdzorg 

In december kon de raad kennismaken met de nieuwe wethouder D. de Jong. 

Ook werd gesproken over: 

• inzet gemeente op verder ontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning 

• het jaarverslag van de commissie Bezwaar en Beroep 

• aanpak gemeente voor inwoners in de problemen door het handelen van de Belastingdienst, 

UWV of CAK. 

 

Uitgebrachte adviezen:   

Door de ASD zijn er diverse gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht.  

Deze adviezen en meer informatie over de ASD zijn te lezen op onze website www.adviesraadmg.nl 

• Advies communicatie gemeente 

• Advies tussentijdse wijziging Verordening WMO 

• Advies Laaggeletterdheid 

• Advies Nota Inburgering  

• Advies aanpassing Verordening Jeugdhulp en WMO en bijbehorende Nadere Regels 2022 

• Advies Klanttevredenheidsonderzoek BWRI 

• Brief met vragen en opmerkingen Jeugdondersteuning 

 

Openbare vergaderingen 

De vergaderingen van de Adviesraad zijn in principe openbaar, inwoners hebben dan de mogelijkheid 

om in te spreken. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit. Door de geldende coronamaatregelen 

waren de vergaderingen niet toegankelijk voor derden. Er is in 2021 geen gebruik gemaakt van de 

inspreekmogelijkheid wel kwam één persoon met een verzoek tot bijwoning van een vergadering. 

 

 

Communicatie 

Communicatie naar inwoners vindt onder meer plaats via de website van de ASD, op de site van de 

gemeente staat een link naar de website van de ASD. Op de site staat informatie over de leden en de 

uitgebrachte adviezen. De ASD wil in 2022 aandacht besteden aan communicatie en zichtbaarheid 

van de website van de ASD.  
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Provincie Groningen en de Adviesraad Sociaal Domein 

Op regionaal niveau is na een eerste overleg met de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente 

Groningen besloten om de samenkomst van dagelijks besturen van Adviesraden van de verschillende 

gemeentes door te schuiven naar 2022. De coronamaatregelen stonden een gewenst fysiek overleg 

in de weg. Als Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen zien we het belang om van elkaar te 

kunnen leren, op zowel inhoud als proces.  

 

Opleiding en studiebijeenkomsten  

2021 stond in het teken van beperkingen in fysiek overleg waardoor er veel overleggen en cursussen 

digitaal werden opgepakt. Hier moesten de leden wel hun weg in vinden.  

In maart vond scholing van de raad door ‘De Koepel van Adviesraden’ digitaal plaats . In deze 

scholing werden verschillende regels geformuleerd; over de manier van werken van de raad, 

communicatie en de rol van de voorzitter. Er zijn goede afspraken gemaakt. die in 2022 in het nieuwe 

Huishoudelijk reglement worden opgenomen. 

 

Voor de nieuwe leden was er een online bijeenkomst “Basiskennis ASD” die door De Koepel werd 

verzorgd.  Beleidsmedewerkers van de gemeente verzorgden een online bijeenkomst waarbij de 

nieuwe leden kennis maakten met de verschillende thema’s binnen het sociaal domein zoals: 

Jeugdhulp en onderwijs, GGZ, Bwri, Welzijn en Laaggeletterdheid. 

 

PORTEFEUILLEGROEPEN 

Hieronder de verdeling van de portefeuille groepen 

 

Portefeuillegroep WMO Hanneke, Jos, Marja en Ewout 

Portefeuillegroep WIAS  Janny en Bill 

Portefeuillegroep Jeugd Christien, Maria, Astrid en Ellen 

Portefeuillegroep GGZ  Jos, Ellen, Ewout en Ineke 

Portefeuillegroet VN-verdrag Janny 

 

 

 

 
Op de volgende pagina’s vindt u het jaarverslag per portefeuillegroep. 
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Wmo Jaarverslag 2021,  
Samenstelling: Jos, Hanneke, Marja en Ewout 
 

Training: 

De Wmo portefeuillegroep had veel nieuwe leden en daarom is er veel tijd aan trainingen besteed. 

Naast de training door de Koepel van Adviesraden “adviseren kun je leren” is er een inspiratiesessie 

geweest. Maar ook zijn veel contacten geweest met de verschillende beleidsambtenaren in het 

domein (ouderenbeleid, gezondheidsbeleid, over inburgering, met de begeleider nieuwkomers, NPG) 

en uitvoerende organisaties zoals Bwri en Kwartier. Vooruitlopend op de publicatie van de 

omgevingswet is een Webinar van het Pouwer platform over wonen en de omgevingswet gevolgd. 

Activiteiten: 

WMO: In twee perioden gesprekken met beleidsambtenaren over de wijzigingen in de Verordening 

Wmo en de nadere regels gevoerd. Naast de inhoudelijke aanpassingen, welke in het algemeen een 

verbetering gaven, is vooral aangedrongen op de vereenvoudiging van de taal van de nadere regels 

en de toevoeging van titels aan de hoofdstukindeling in het Nederlands archief. 

Er is deelgenomen in het overleg over de formulering van de Verordening ‘Inburgering’.  

In september is er een advies Inburgering uitgebracht. 

Mantelzorg: Aanwezigheid bij de door Kwartier georganiseerde mantelzorg dagen (één van de drie 

bijeenkomsten voor volwassen mantelzorgers) en de activiteiten van de Jonge mantelzorgers 

(Fundag Jongeren) hebben de verbinding met deze groep van inwoners verbeterd. 

Ouderenbeleid, Gezondheidsbeleid en Lokaal preventie akkoord:  

Het Ouderenbeleid is door de gemeente geformuleerd door ons becommentarieerd en dit jaar 

gepubliceerd. 

Het zelfde geld voor het Gezondheidsbeleid. Er is veel tijd besteed in de voorbereiding van dit 

beleidsvoornemen. 

Daar kwam het Lokaal Preventie akkoord in samenwerking met de GGD overheen. In de 

formuleringsfase waren veel partijen betrokken. 

Kenmerk van al deze projecten is de grote overlap in werkgebieden. Er is wel positief geadviseerd op 

deze projecten. 

Eenzaamheid: Over het beschikbaar komen van een “steunpakket Corona gelden” voor 

eenzaamheids-bestrijding van Jongeren en Ouderen werd tijdens de formulering van het beleidsplan 

meegesproken. Hier gaat het om versterking van bestaande initiatieven. 

De gemeente heeft onafhankelijk Toezicht geregeld in het Wmo-domein. Het Toezicht op de 

veiligheid van gebruikers en financieel beheer zijn besproken. 

Hulpmiddelen: De gemeente heeft zijn beleid aangepast en gekozen voor twee leveranciers. De 

afspraken over de belangen van de cliënten en de dekking van risico’s zijn besproken. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning: is geregeld aan de orde geweest, ook in overleg tussen 

gemeente en Zorgbelang. Daarnaast zijn er digitale sessies geweest door de Koepel van Adviesraden 

om ervaringen in Nederland uit te wisselen en beleid te formuleren. 

MAC: Met het MAC gesproken over een concept NPG “project MAC+”. Het gaat hier om de opzet van 

meerder gelijksoortige centra en uitbreiding activiteiten of samenvoegen met andere NPG 

initiatieven. We waren aanwezig bij de viering van het 5 jarig bestaan van het MAC in Muntendam. 

Een dag van Zorg Belang Drenthe in Assen over gehandicapten in de politiek is aangegrepen om het 

gehandicapten perspectief beter te doorgronden. 

 



9 
 

WIAS/WSW Jaarverslag 2021                                     

Samenstelling: Janny en Bill 

Het brede terrein van de Participatiewet behoort met name tot het werkterrein van 
portefeuillegroep WIAS. Contacten met cliënten en burgers zijn uitermate belangrijk. Zo is het 
mogelijk een stem te geven aan inwoners die moeilijkheden ondervinden aan deelname in de 
samenleving. 
 
Activiteiten: 
De jaren 2020 en 2021 waren bijzondere jaren. Vanwege COVID-19 was het problematisch fysieke 
gesprekken te houden, waarop er telefonisch contact, per e-mail en app was. Dit bracht wel de 
nodige beperkingen met zich mee. 
Inwoners die leven in armoede worden niet alleen geconfronteerd met te weinig financiële middelen 
maar daarnaast kampen zij in veel gevallen met een minder goede gezondheid. Denk aan  
overgewicht, gebruik van verdovende middelen, alcohol en roken. 

Bwri/WEDEKA:  
Ook in de gemeente Midden-Groningen zijn  een deel van de inwoners laaggeletterd. Brieven die 
vanuit BWRI worden verstuurd worden vaak niet goed begrepen, oa door de laaggeletterdheid. 
Vanuit de organisatie wordt dit gelukkig beter opgepakt en worden brieven in een begrijpelijke taal 
opgesteld, het zogenaamde B1 niveau. Indien nodig wordt er eerst telefonisch overlegd, alvorens een 
brief wordt verstuurd. De portefeuillegroep WIAS zal zich hiervoor blijven inzetten. 
 
Intergenerationele problemen:  
In een groot deel van de gemeente is er sprake van intergenerationele problemen. Op veel niveaus 
wordt hier aan gewerkt om verbetering in aan te brengen. Zoveel als mogelijk heeft de 
portefeuillegroep de uitvoering van het beleid gevolgd,  bijeenkomsten bezocht en voorstellen van 
commentaar voorzien.  
 
Gesprekken zijn gevoerd met cliënten en met organisaties. Elk kwartaal was er overleg met 
ambtenaren van BWRI en de Kredietbank Midden-Groningen, zo nodig was er telefonisch contact.  
 
Belangrijke onderwerpen die aandacht kregen binnen de Participatiewet: 

• WIAS (werk en inkomen, armoede en schulden) 

• De WsW, Ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarktregio, Schuldhulpverlening,  
 
VN Verdrag/inclusieagenda:  

• Laaggeletterdheid, Inburgering en Publiek Vervoer/vervoersbeleid 

• Gedeelde interesse met andere portefeuilles zoals Omgevingswet, Gezondheidsbeleid en 
Lokaal Preventieakkoord 
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GGZ Jaarverslag 2021                                       

Samenstelling: Ineke, Jos, Ewout en Ellen  

De samenstelling van de portefeuillegroep GGZ is dit jaar gewijzigd, de portefeuillegroep bestond 
eerst uit 4 ASD-leden: Jos, Ewout, Ellen en Ineke. 
Halverwege het jaar gaf Ellen aan dat ze haar handen vol had aan de portefeuillegroep Jeugd en Jos 
nam de taak van vicevoorzitter op zich. Vanaf oktober bestaat de portefeuillegroep uit Ewout en 
Ineke.  

Genoodzaakt door de Covid-19 pandemie zijn de leden van de GGZ nu vaardig in het  digitaal 
vergaderen. 
 
Training 
Ineke heeft een training in oktober gevolgd over nazorg voor ex-gedetineerden georganiseerd door 
de Koepel.   
Ewout heeft, in het kader van zijn introductie, naast de training door de Koepel van Adviesraden 
“adviseren kun je leren” contact gehad met de verschillende beleidsambtenaren in het sociaal 
domein en met uitvoerende organisaties zoals Bwri en Kwartier. 
Ook heeft hij een bijeenkomst gevolgd van MEE voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. 
 
Activiteiten 
WvGGZ: In 2020 is de WvGGZ gestart, we waren erg benieuwd hoe dit binnen de gemeente 
 Midden-Groningen is gegaan en naar de evaluatie. We hebben over de voortgang geregeld contact 
gehad met de beleidsmedewerker en zullen dit blijven monitoren. 
Woonvoorzieningen: Het viel ons op dat de Hulpwijzer, op de site van de gemeente te weinig 
informatie gaf. Waarop we zelf een lijst van woonvoorzieningen hebben gemaakt.  

Van Wmo naar WLZ: Eigen bijdrages in het kader van de WMO naar de WLZ, uitgezocht en hierover 
navraag gedaan. Tevens hebben we gevraagd hoeveel mensen er zijn overgegaan van de WMO naar 
de WLZ; dit zijn er 45 op een totaal aantal mensen in een BW met een indicatie 107.   

Gecontracteerde Zorg: We hebben onze zorgen geuit over mogelijke zorgcowboys in de gemeente en 
gevraagd hoe de gemeente hiermee omgaat. Gelukkig heeft de gemeente Midden-Groningen deze 
niet gecontracteerd en hier dus ook geen ervaring mee. 

Uitkering en GGZ opname: In juni hebben we nadere uitleg gevraagd  bij de beleidsambtenaar over 
het stopzetten van een bijstandsuitkering van de gemeente bij een opname in een GGZ-instelling. 
Inmiddels heeft er een reparatie in de wet plaatsgevonden en behouden mensen hun uitkering bij 
opname in een psychiatrisch ziekenhuis, de gemeente volgt dit beleid op.  

OGGZ: We maken ons zorgen om inwoners die zorg mijden, met name in Coronatijd, onder andere 
door de kosten. We vermoeden dat het om een grote groep gaat in onze gemeente. We krijgen 
vanuit de gemeente terug dat deze mensen niet geregistreerd worden en dat het derhalve onbekend 
is om hoeveel mensen het gaat en of dit toeneemt. Dit onderwerp wordt voor ons in 2022 zeer 
actueel. 

NPG: Jos heeft overlegd met Ronald Schilperoord, werkzaam voor Kwartier Zorg en Welzijn over het 

concept NPG project Mad Pride. Jammer genoeg is dit project niet in de eerste twee financierings-

rondes van NPG projecten opgenomen. 

 
Contact achterban 
Hoewel we in het werkveld van GGZ goed aanwezig zijn, is het ons in 2021 niet gelukt om contact te 
maken met onze specifieke achterban, dit vanwege de corona-beperkende maatregelen. Voor 2022 
heeft dit onze prioriteit.  
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Jeugd/Sport Jaarverslag 2021 
Samenstelling: Maria, Ellen en Astrid  

In alle gesprekken die we voeren, bepalen we als portefeuillegroep vooraf onze gezamenlijk 

standpunt. We merken in alle gesprekken dat we zeer serieus worden genomen, dat er voorstellen 

meegenomen en daar waar mogelijk overgenomen worden. Weliswaar zijn dit geen officiële 

adviezen, maar het resultaat is vaak hetzelfde.   

Activiteiten 

Methodische Aanpak Schoolverzuim: Wij zijn in Januari begonnen met een gesprek met de 

leerplichtambtenaar Roelof van Houten, naar de situatie op de scholen  rondom schoolverzuim in de 

Coronaperiode. Voor de aanpak van schoolverzuim is er een protocol/route MAS in contact met de 

scholen waar verzuimproblemen zijn. Het onderhouden van contact met alle scholen waar 

verzuimproblemen zijn, ook die geen meldingen doen, blijft lastig. Wij blijven de voortgang volgen. 

Ondersteuningsroute onderwijs en zorg: Er is nadruk op het belang van contact tussen school en het 

binnen de sociale teams specifiek op onderwijs gericht team; aanjager is Marion Stuut van Kwartier. 

Klarinde Bosman heeft als beleidsmedewerker Jeugd/Passend onderwijs regelmatig overleg met dit 

team. Dit wordt gevolgd. 

Passend onderwijs: In januari hebben wij een gesprek gehad met Klarinde Bosman, 

beleidsmedewerker Jeugd/Passend onderwijs, over de scholensluiting, coronamaatregelen en de 

bijbehorende problematiek, zoals meer kwetsbare kinderen in de noodopvang. De sluiting van de 

Sterren (SBO) ondanks de coronaregel dat juist de scholen voor de kwetsbare leerlingen open zouden 

blijven keuren wij af. De zorg over de consequenties van de crisis op de jeugdgezondheid (toename 

onderwijsachterstanden toename jeugdzorg) is groot.  

Voor Plusonderwijs binnen Passend onderwijs zijn er 2 topklassen waar kinderen een dagdeel terecht 

kunnen. Wij hebben benadrukt dat in overleg met alle betrokken partijen, voor het welbevinden van 

de kinderen, meer te bereiken moet zijn. Nu kloppen kinderen onnodig en ongewenst aan voor de 

(dure) Jeugdzorg. De beleidsambtenaar zegt daar namens de gemeente en verantwoordelijk voor 

Passend Onderwijs niet veel aan is te veranderen. 

Gesprek met wethouder Peter Verschuren: In juni was een gesprek met de wethouder en  

Lennart Top, beleidsambtenaar naar aanleiding van een interview in DvhN, Jeugdzorg bij ouders in 

trek als opvoedmiddel jan.2021, over de dure jeugdhulp. De teneur van het artikel lazen we als dat 

met name “hoogbegaafde” kinderen een belangrijk deel van het beschikbare budget zouden 

gebruiken ten koste van de groep die het hardst nodig zouden hebben. Echter de inhoud van het 

artikel was niet geheel in overeenstemming met wat er volgens Peter Verschuren aan de orde was 

gesteld. Hij sprak zijn zorg uit over de zorg mijdende gezinnen. Op ons voorstel voor een jaarlijks 

gesprek tussen de wethouder en beleidsmedewerker met de ouders en jeugdigen die recentelijk 

hebben gehad of nog steeds te maken hebben met Jeugdhulp, werd positief gereageerd. Daar is nog 

geen vervolg aan gegeven. 

Amovement: Gesprek in maart met jongerenwerker Marit Smit over de onverminderd  

hoge druk op de jeugd. Zij hebben erg veel last van de coronamaatregelen en het gebrek aan 

perspectief. Er zijn meer meldingen van zelfverminking en suïcidale gedachten. Jongerenwerk heeft 

Amovement opengesteld, zodat jongeren op uitnodiging of na aanmelding individueel of in groepjes 

van max. 5 kunnen komen voor een goed gesprek of activiteit. Ze kunnen zo nodig worden opgehaald 

uit de dorpen. De groep van jongerenwerkers is uitgebreid om meer aandacht voor deze groep te 

hebben. 
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Pilot Gezinsondersteuning: In het tweede en vierde kwartaal praatte Lennart Top, beleidsadviseur 

ons bij over de pilot Gezinsondersteuning. Het is dan nog te vroeg voor een evaluatie op gebied van 

welzijn en welbevinden en de financiële evaluatie aangaande deze pilot, maar tot nu toe zijn de 

voorlopige ervaringen  van betrokken gezinnen positief. Doel is om uit te sparen op de kosten van 

jeugd en andere zorg en om uithuisplaatsing te voorkomen (tot nu toe één keer). 

Uitvoeringsagenda Jeugd: Dit is de uitkomst van een ontwikkelingstraject van de gezamenlijke 

Groninger Gemeenten. De Groninger Gemeenten ervaren te weinig grip op de kosten en de kwaliteit 

van jeugdhulp. De uitvoeringsagenda jeugd moet ruimte scheppen voor lokale en regionale 

ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap zodat de aansluiting met de lokale opgaven beter kunnen 

worden georganiseerd. Volgens Lennart Top moeten op 22 april 2022 de wachtlijsten zijn 

weggewerkt.  

Dashboard Sociaal Domein: Voor gemeenten is een Dashboard Sociaal Domein ontwikkeld, om te 

kunnen sturen op solidaire kosten (crisisbedden, ’t Poortje). Het uitgavenpatroon is op deze manier 

beter te volgen. Doel was o.a. om het aantal verwijzingen via huisartsen naar beneden te brengen. 

Volgens de in oktober aanwezige cijfers lukt dat dan nog niet. 

Naar Iris Offringa is een brief met opmerkingen gestuurd over het project Jeugdondersteuner in het 

onderwijs.  

Naar Erik Haverkort is gereageerd op de aanpassingen in de verordening Leerlingenvervoer.  

Kwartaal overleggen: 

In het eerste kwartaaloverleg met Anna van der Lei, Karen Westers en Lennart Top waren de 

onderwerpen: -de inkoop Jeugdhulp/RIGG; -de pilot Gezinsondersteuning; -de pilot ‘Nu niet zwanger 

(onderdeel Kansrijke Start)’; -de stand van zaken de OJG (Praktijkondersteuners Jeugd & Gezin); -

NPG-project Moeders van Midden-Groningen. 

 

In het tweede Kwartaaloverleg met de beleidsmedewerkers Jeugd waren de NPG- projecten Jeugd 

aan de orde: -‘JIM (jouw ingebrachte mentor)’; -Jongerenwerk+; -Moeders van Midden-Groningen. 

 

In het derde kwartaaloverleg met Anna van der Lei, Karen Westers, Lennart Top, Klarinde Bosman en 

Iris Offringa is gesproken met Iris en Klarinde over het NPG project “Tijd voor Toekomst” in de vorm 

van de Verlengde Schooldag. 

Bij alle gesprekken over NPG projecten benadrukken wij als ASD de monitoring van de projecten en 

het op tijd ingrijpen en bijsturen wanneer zaken niet goed lopen. Het vele geld dat beschikbaar is 

mag in geen geval “verdampen”. 

In het vierde Kwartaaloverleg met de beleidsmedewerkers Jeugd waren de onderwerpen: -

jeugdondersteuner op scholen; -verlengde schooldag; -voortgang pilot gezinsondersteuning; -

onderzoek Tim Robbe (falend jeugdzorgbeleid); -stand van zaken ondersteuning bij hoogbegaafdheid 

(passend onderwijs); -Move Mentoring (ondersteuning jongeren); -Evaluatie onderwijskansenbeleid. 

Contact achterban 
Als ASD Jeugd is het heel moeilijk om met de jongeren persoonlijk in gesprek te komen. Ze hebben in 

deze periode een gesprek gehad met wethouder Verschuren en zeggen dan vervolgens: “We hoeven 

geen gesprek met de Adviesraad want we hebben al een gesprek met de Gemeente gehad in de 

persoon van wethouder”. Om deze verwarring weg te halen valt er voor ons nog veel “werk” te 

verrichten. 
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Doorkijkje naar 2022 

Het Sociaal Domein staat voortdurend in de belangstelling. Helaas niet altijd positief. De tekorten in 

de jeugdzorg, de werkdruk voor de professionals en de wachtlijsten in de zorg zijn hier enkele 

voorbeelden van. Het zijn hardnekkige problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Veel tijd 

wordt gemeenten niet gegund. Nieuwe beleidsterreinen komen naar de gemeente toe, zoals de regie 

op de inburgering van statushouders en de omgevingswet. Wij zien een beweging waarbij taken, 

waar de gemeente van oudsher verantwoordelijk was voor de uitvoering, geleidelijk worden 

gedelegeerd naar “de gemeenschap”. Zorgtaken b.v. dienen meer en meer te worden uitgevoerd 

met inzet van mantelzorgers, buren en vrijwilligers. Van een individu-gerichte naar een meer 

collectieve benadering. De Adviesraad volgt al deze ontwikkelingen nauwgezet. Voor haar is van 

belang dat de inwoner van  Midden-Groningen die steun en ondersteuning nodig heeft, deze ook 

krijgt. Wij zullen ons daar reactief én proactief onverminderd voor inzetten. 

 

 Onderwerpen uit het Jaarplan zijn: 

• Verbeteren van de communicatie van de gemeente met haar inwoners 

• Verbeteren van de communicatie van de adviesraad met belanghebbende organisaties en 

inwoners 

• Gevolgen van de overlap van de werkdomeinen van de verschillende beleidsvoornemens op 

de uitvoering en realisatie zoals: 

o Ouderenbeleid, Gezondheidsbeleid, Preventiebeleid, (Corona gerelateerde) 

Eenzaamheid.  

• Verschuivingen in uitvoering van de centrale overheid naar de gemeente en van de 

gemeente naar vrijwilligersorganisaties 

• Wijzigingen in de Schuldhulpverlening 

• Overdracht wet Inburgering naar de gemeente 

• Monitoring  ontwikkeling NPG projecten 

• Positie Cliënten in Verordeningen 

 

Aandacht zal ook uitgaan naar de voortdurende verbetering in het eigen functioneren van de 

adviesraad. Het afmaken van de ontwikkeling van het Huishoudelijk Reglement en de 

functieprofielen.  

Wegens het aflopen van de zittingstermijnen van een deel van de leden van de adviesraad worden 

afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Ook zullen een aantal vacatures moeten worden 

gevuld. 

 

 

Voor de Adviesraad Sociaal Domein 

 

 

Vicevoorzitter: Jos van der Meer      Secretaris: Ineke van der Meer 

 

 

Contact: 
E-mail: via het contactformulier op onze website www.adviesraadmidden-groningen.nl 
U bent welkom om een vergadering bij te wonen, ook om in te spreken. 
 

http://www.adviesraadmidden-groningen.nl/
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FINANCIEËL OVERZICHT 2021 

 

Door de Covid19-epidemie zijn diverse activiteiten komen te vervallen.    

Begroting ASD M-G 2021 Budget Uitgaven t/m 31-12-2021 

Onkostenvergoeding, incl. reiskosten 15.500 11855,19 

Lidmaatschap Koepels 1.600 510,00 

PR en communicatie (hosting website, flyers, etc.) 350 1500,21 * 

Facilitaire zaken 2.000 563,91 

Lief en leed 100 27,52 

Scholing /ontwikkeling ASD als geheel 1.000 660 

Scholing/verdiepingstrainingen werkgroepen  2.500 75 

Onvoorzien (bijv. overloop trainingen of externe 

ondersteuning) 2.550 54 

Totaal € 25.500 € 15.245,83 

 

* Advertenties Mediahuis voor nieuwe leden/voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


