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Voorwoord
Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Groningen
(hierna te noemen de ASD) aan.
2020 was een bewogen jaar. De voor dit jaar gestelde bezuinigingen binnen het sociaal domein, de
verdere opbouw van het ambtelijk apparaat als gevolg van de gemeentelijke herindeling en daar
bovenop de gevolgen van de coronacrisis, zetten de gemeente voor grote uitdagingen.
Een nieuwe uitdaging vormde daarbij voor de gemeente ook het betrekken van de inwoners bij de
besteding van de beschikbaar gestelde middelen binnen het Nationaal Programma Groningen (NPG).
Zeker ook omdat delen van het sociaal beleid alleen via de NPG projecten kunnen worden gerealiseerd.
Het waren met name de bezuinigingen die binnen de ASD zorgden voor een gevoel van onmacht over de
frictie tussen het beschikbare en het noodzakelijke budget binnen het sociaal domein. Dit heeft er
evenwel toe geleid dat de ASD in nóg sterkere mate de belangen van de inwoners onder de aandacht
van beleidsmedewerkers en college heeft gebracht en verwerkt in gevraagde en ongevraagde adviezen.
Ondanks dat de ASD 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. Om onze
ambitie waar te kunnen maken waren we in 2019 gaan werken in portefeuille-werkgroepen. Een
portefeuille-werkgroep verdiept zich in een bepaald onderwerp en gaat in gesprek met inwoners en
organisaties (zoals Kwartier, MAC, Humanitas, Ouderenraad) om de belangen van de inwoners zo
optimaal mogelijk in een advies mee te kunnen nemen. Daarnaast spreekt de werkgroep zoveel mogelijk
al in het voortraject van een advies met beleidsambtenaren. Deze manier van werken is in 2020 verder
uitgebouwd en is zowel door de ASD, de beleidsmedewerkers en het College als positief ervaren en
heeft de samenwerking versterkt.
De Adviesraad wil dan ook het College van Burgemeester en Wethouders en de beleidsmedewerkers
bedanken voor hun constructieve samenwerking.
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1.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

De ASD is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Midden-Groningen, ingesteld door
het College van Burgemeester en Wethouders. De ASD geeft, vanuit haar onafhankelijke positie, het
College van B&W gevraagd en ongevraagd advies over voorgenomen besluiten tot gemeentelijke
regelgeving, plannen en uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. De leden van de ASD werken
vanuit eigen expertise aangevuld met ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners.
De onderwerpen zijn: GGZ (incl. beschermd wonen); WMO (incl. zorg, ouderenbeleid, wonen, middelen
en vervoer); Werk & Inkomen (incl. minimabeleid en wsw); Jeugd (incl. onderwijs, sport en vervoer);
VN Verdrag (incl. toegankelijkheid en laaggeletterdheid) en Inburgering. Het doel is de dienstverlening
van de gemeente Midden-Groningen te verbeteren, gezien vanuit de positie van de inwoners.
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.
De samenstelling van de ASD per 31 december 2020:
•
Alma den Hartog (voorzitter)
•
Astrid Kanis-Kamp
•
Christien Smit
•
Ineke van der Meer (secretaris)
•
Janny Bolhuis
•
Jos van der Meer
•
Maria Noordman
•
Bill Feiken (vanaf februari 2020)
•
Ellen Klein (vanaf september 2020)
•
Ewout Jager (vanaf september 2020)
•
Hanneke van den Heuvel (vanaf september 2020)
•
Marja Venema (vanaf september 2020)

Luddeweer
Kolham
Harkstede
Zuidbroek
Harkstede
Zuidbroek
Woudbloem
Noordbroek
Kiel-Windeweer
Sappemeer
Kropswolde
Slochteren

In oktober werd afscheid genomen van Wouter van der Tuin, vicevoorzitter.
In 2021 zal tijdens een fysieke bijeenkomst door de leden uit hun midden een nieuwe vicevoorzitter
worden gekozen. Ook zullen dan de portefeuilles en projecten worden herverdeeld.
De ASD wordt ondersteund door ambtelijk medewerker Joyce van der Waal.
Op Provinciaal niveau wordt een eerste samenkomst van voorzitters van Adviesraden doorgeschoven
naar 2021. De coronamaatregelen stonden een gewenst fysiek overleg in de weg. Dit overleg is wel van
belang om van elkaar te kunnen leren, op zowel inhoud als processen.
De ASD is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
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2.

Werkwijze

De ASD brengt gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het College van B&W.
Vanaf 2019 gebeurt dit vanuit portefeuille-werkgroepen. Elke werkgroep werkt proactief en zelfstandig
aan concept adviezen, voert daartoe gesprekken met inwoners en (belangen)organisaties ten behoeve
van het betrekken van het inwonersperspectief en met beleidsmedewerkers van de gemeente MiddenGroningen. Deze werkwijze is in 2020 verder ontwikkeld.
Bij het opstellen van een door het College gevraagd advies wordt een werkgroep gevraagd vanuit haar
expertise inhoudelijk te reageren op het voorgelegde beleidsstuk. Een werkgroep kan ook een
ongevraagd advies uitbrengen. Elk advies wordt in concept voorgelegd aan alle leden van de ASD.
Aansluitend wordt een gezamenlijk eindadvies opgesteld en naar het College van B&W verstuurd.
In 2020 was de verdeling van de vaste portefeuille-werkgroepen is als volgt:
•
Jeugd
•
GGZ
•
WIAS/WSW
•
WMO
•
VN Verdrag
Daarnaast zijn er project-werkgroepen voor onderwerpen die de portefeuille-werkgroepen overstijgen.
In 2020 waren dat:
•
Strategie/Sociale Veerkracht
•
NPG
Het aantal project-werkgroepen zal zich in 2021 verder uitbreiden.
Volgens afspraak geeft de gemeente de ASD 6 weken om met een gevraagd advies op een beleidsstuk te
komen. Evenals in 2019 werd deze tijdlijn door de gemeente niet altijd gehaald en bracht de ASD via een
versnelde procedure advies uit. Door de verbeterde samenwerking van de ASD met wethouder(s) en
beleidsmedewerkers in het voortraject van een advies, is de verwachting dat het onder tijdsdruk
uitbrengen van adviezen door de ASD minder wordt.
Na behandeling in het College van B&W krijgt de ASD terugkoppeling op de uitgebrachte adviezen. De
gemeenteraad krijgt bij de behandeling van het betreffende beleidsstuk altijd zowel het ASD-advies als
de reactie van het College aangereikt.
De ASD vergadert in de regel één maal per maand met uitzondering van juli en augustus. Vanwege de
coronamaatregelen is er vanaf april 2020 geregeld digitaal vergaderd. In deze vergaderingen wordt
informatie uit de werkgroepen gedeeld en worden (voornemens tot) adviezen inhoudelijk besproken.
Ook vinden er thematische besprekingen plaats, vaak met inbreng van de verantwoordelijke
beleidsmedewerkers. Deze zijn informatief en ter verdieping van kennis over het betreffende
onderwerp.
De ASD wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk medewerker van de gemeente
die voor een goede verbinding naar de gemeente zorgdraagt. Ook in 2020 was de samenwerking met
deze medewerker tot tevredenheid van ASD, College en beleidsmedewerkers.
In 2020 vond twee maal overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de wethouder(s) sociaal domein,
waarbij met name de gemeentelijke bezuinigingen onderwerp van gesprek waren. Het dagelijks bestuur
wordt gevormd door de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter (vacature) en secretaris.
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Op 30 juni 2020 is er een overleg met wethouder J.J. Boersma en de voltallige ASD geweest.
Onderwerpen:
•
De financiële tekorten in het Sociaal Domein en de mogelijke verergering van deze situatie voor
de jeugdzorg
•
Mogelijkheden voor verbetering financiële huishouding gemeente (Benchmark Berenschot)
•
Invulling NPG projecten
•
Wmo overeenkomst met aanbieders Zorg en het mislukken van het project trajectfinanciering
•
De dynamiek in de omvang probleemgezinnen
•
Toegankelijkheid stemlokalen

3.

Adviezen

Het afgelopen jaar 2020 heeft de ASD diverse gevraagde en ongevraagde adviezen uitgebracht. Deze
adviezen en meer informatie over de ASD zijn te lezen op onze website www.adviesraadmiddengroningen.nl
Overzicht van de adviezen:
•
Advies Jeugdhulp
•
Advies verordening WMO
•
Advies maatregelen armoedeval
•
Advies VN verdrag
•
Advies beleidsplan ouderen
•
Advies klantbelevingsonderzoek BWRI
•
Advies implementatie WMO
•
Advies NPG
•
Advies bezuinigingen
•
Advies minimabeleid

4.

(Openbare) vergaderingen

De vergaderingen van de ASD zijn in principe openbaar, inwoners hebben de mogelijkheid om in te
spreken en regelmatig worden gastsprekers uitgenodigd. Zolang de coronamaatregelen gelden zijn de
vergaderingen niet toegankelijk voor derden. In 2020 is er geen gebruik gemaakt van de
inspreekmogelijkheid.

5.

Communicatie

Communicatie naar inwoners vindt onder meer plaats via de website van de ASD waar ook op de
website van de gemeente Midden-Groningen naar wordt verwezen. Op de website zijn de
aankondigingen van de vergaderingen en bespreekpunten te vinden. Door leden en inwoners
aangedragen onderwerpen worden meegenomen bij het opstellen van de agenda van de vergadering. In
2020 is daar door de inwoners geen gebruik van gemaakt.
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6.

Studiebijeenkomsten

In 2020 is de eind van dat jaar geplande scholing door de Koepel in verband met Corona vervallen en
verplaatst naar 2021.
Voor de nieuwe leden is er een online bijeenkomst “Basiskennis ASD” door de Koepel verzorgd en zijn
door beleidsmedewerkers van de gemeente online bijeenkomsten georganiseerd om de nieuwe leden
kennis te laten maken met de verschillende thema’s binnen het sociaal domein.

7.

Financiën

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

Begroting ASD M-G 2020

Budget

Uitgaven t/m 31-12-2020

Onkostenvergoeding, incl. reiskosten

15.500

8.211,36

Lidmaatschap Koepels

1.600

500,00

PR en communicatie (hosting website, flyers, etc.)

250

310,45

Facilitaire zaken

2.000

952.90

Lief en leed

100

20,64

Scholing /ontwikkeling ASD als geheel

1.000

Scholing/verdiepingstrainingen werkgroepen
Onvoorzien (bijv. overloop trainingen of externe
ondersteuning)

2.500

110,00

2.550

2.100,00

Totaal

25.500

12.205,35

8.

Doorkijkje naar 2021

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. Wij zien een beweging waarbij taken, waar de gemeente van oudsher
verantwoordelijk was voor de uitvoering, geleidelijk worden gedelegeerd naar “de gemeenschap”.
Zorgtaken dienen 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.
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Aandacht van de ASD is in 2021 met name gericht op:
•
Verbeteren van de communicatie van de gemeente met haar inwoners
•
Ouderenbeleid
•
Gezondheidsbeleid
•
Overdracht wet Inburgering naar de gemeente
•
Monitoring ontwikkeling NPG projecten
•
Positie Cliënten in Verordeningen
•
Eenzaamheid van Ouderen en Jongeren (Corona gerelateerd)
Aandacht zal ook uitgaan naar de voortdurende verbetering in het functioneren van de adviesraad. Zo
is er in het voorjaar 2021 een online training over het intern functioneren van de raad onder leiding
van de Koepel van Adviesraden. Na de zomer zal een vooruitblik plaatsvinden op functieprofielen en
zittingstermijnen van de leden van de adviesraad en wordt het huishoudelijk reglement
geactualiseerd.

Voor de Adviesraad Sociaal Domein
Voorzitter: Alma den Hertog
Secretaris: Ineke van der Meer

Contact:
E-mail: via het contactformulier op onze website www:adviesraadmidden-groningen.nl
Wanneer de coronamaatregelen dit toestaan bent u welkom op een vergadering, ook om in te spreken.
Zie voor data en locaties de website.
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