Verslag ARSD van 6 juli 2017.
Locatie gemeentehuis MBG. 22
Aanvang 19.30 uur
Presentielijst:
Harry Vrieze (Vz)
Voorzitter
Miranda Kaandorp (MK)

Aanwezig

Marja Tinga (MT)

Afwezig met afbericht

Cor van Putten (CvP)

Aanwezig

Gerben Gringhuis (GG)
penningmeester
Hans Verschoor (HV)
secretaris
Loes Kamma
(LK) gemeente Medemblik
Judith Groot (JG)

Afwezig

Wilma Resseler (WR)
Notulist
Wendy Slotemaker (WS)

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

Aanwezig
Actie door:

1

Opening

Vz opent de vergadering om 19.30 uur

2

Mededelingen

Aanvullingen op de agenda?
Nee.
Aandachtspunt:
De agenda is openbaar. Opmerkingen
worden in het verslag verwerkt.

3

Ingekomen stukken

Secretaris
HV

LK: Is het noodzakelijk dat een
medewerker van de gemeente de
gehele vergadering aanwezig is?
De ARSD vindt het prettig
als iemand van de gemeente tijdens
de vergadering aanwezig is, indien
nodig geven wij aan een gedeelte
besloten te houden.
LK: WMO client ervaring
onderzoek.
Vervallen.
Herstel en participatie:
toekomstvisie kwetsbare inwoners
regio West-Friesland 2018-2023
Cvp en JG
Het concept een regionaal beleidsplan. Allen lezen.
Verzoek om voor 1 september een
antwoord geven.
Kan niet nu.
Wordt in klein comité voorbereid.
Marijke Visser: verordening
Blijvers-lening.
(zie ook punt 10)
Naam leidt mogelijk tot verwarring.
Is een landelijk gekozen naam.

Aanbeveling van de ARSD is een
duidelijke “ondertitel”.

4

Uitgaande stukken

5

Notulen 17-05-17

6

Client ervaring
onderzoek Wmo en Jeugd
over 2016, VERVALT

7

Concept regionaal
beleidsplan
schuldhulpverlening.

8

Cliënt ondersteuning

Schuldhulpverlening 2017-2020
(zie ook punt 7)
Kaders ontvangen waarbinnen de
gemeente beleid moet maken.
Ter kennisgeving. Regionaal plan. Voor 7
gemeenten
ARSD mag aangeven waar de gemeente
op zou kunnen inzetten.
Wat valt op in het regionaal plan?
20 juli naar Madivosa.
Eind sept, begin okt in de raad.
Opmerkingen graag eerder.
MK: Concept is volgens de wet.
Advies aan gemeente denk aan de
mensen in
een “blijf” huis. Vandaag in het nieuws
dat veel van deze mensen een schuld
opbouwen.
JG: belangrijk om vooraf advies te
geven en niet achteraf.
Brief G.G
Secretaris
(zie ook punt 9.)
HV
G.G. is afwezig. Stand van zaken wordt
nagevraagd.
Goedgekeurd.
Secretaris
Aandachtspunt Vz neemt contact op
HV
met
Christel Witte.
LK
Er komen nog wat
aanbevelingen n.a.v de cliëntonderzoek
en.
Komt in een volgende
vergadering terug.
Afspraak voor 1 september antwoord/
Allen lezen!
advies uitbrengen.
Idee:
Afvaardiging van alle adviesraden van
div gemeentes.
LK
Gemeente is bezig met “Geldkrant”.
Diverse informatie betreffende (hulp bij)
geldzaken.
Oplage 20.000 stuks.
Er is contact geweest
met Werksaam, deze kunnen dat helaas
niet drukken.
MK noemt nog Leekerweide.
Vast punt op agenda, Geen
Opmerkingen

9

10

Ongevraagd advies ivm WMOIs de brief Van GG verstuurd?
gelden 2015
HV belt hem morgen. Heeft daarna
contact met LK. Zij zoekt uit waar de
brief dan ligt.
College (juiste persoon via LK) wordt
uitgenodigd voor gesprek.
Verordening
Concept ontvangen.
Blijvers-lening
Advies: geef het stuk een andere naam.
Nu denkt men mogelijk aan
asielzoekers.
Opmerkingen:
Alleen voor eigenaars en bewoners, zijn
dat ook huurders?
Is niet geheel duidelijk.
MK in mail van 4 juli (presentatie) zit
een beschrijving van de regionale
woonvisie
LK: Benadruk mantelzorgers.
Minimum bedrag 5000,00 €
CvP: is het mogelijk om een besluit te
nemen dat het mogelijk moet zijn om in
nieuwbouw bepaalde aanpassingen al
mee te nemen?
Het betreft vaak oudere woningen.
Nieuwbouw is (vaak) al levensloop
bestendig.
Vraag om zsm advies.
In klein comité advies bepalen.
HV en CvP kijken naar het stuk en
formuleren advies.
Contact met Marijke Visser of Leon
Elsten
J.G
Waar komt dit vandaan?
L .K
Landelijk initiatief. Bedoeld om mensen
te stimuleren om aanpassingen te doen
aan hun woning

11

Dementia App

JG/MT/HV naar bijeenkomst voor
prof. geweest.
Veel belangstelling.
Maker van het programma heeft dit
ontwikkelt voor zijn eigen moeder.
Opvallend veel vragen vanuit
privésituatie van de aanwezigen.
Hoe ontkom je dat zaken een eigen
leven gaan leiden buiten de gemeente.
Mantelzorgers woonachtig in Medemblik
mogen de app doorgeven aan mensen
(waar zij voor zorgen) die buiten de
gemeente wonen.
HV vond bezochte bijeenkomst zinvol.
Heeft boekje mee.
Boekje gaat mee met CvP ter info voor
de SOM

12

Werving Notulist

WS
Avond was interessant.
Er waren wel wat aandachtspunten bij
de app.
Toezicht van mantelzorger blijft nodig.
Mooie mogelijkheden in de app zoals
bijvoorbeeld “beeldbellen”.
Tot we een nieuwe notulist hebben,
notuleert WR.
Na de zomer even een stukje in de
Medemblikker.
Aandachtspunt op de agenda:
Duidelijk vermelden
-ter goedkeuring
-advies
-ter lezing enz.

13

Rondvraag

VZ, HV en Cvp gaan voortaan agenda
voorbereiden en stukken die later dan
een week voor de vergadering binnen
komen, zijn te laat.
CvP:
Wie buigen zich over Herstel en
participatie Toekomstvisie ?
JG zegt wel mee te willen denken.
Blijverslening
CvP en HV
Schuldhulpverlening:
Opmerkingen mailen naar Hans en
suggesties geven.
HV
Vraag omtrent verschuiven
van vergadering van 19 oktober, heeft
te maken met vakantie.
LK. Opmerking over Presentielijsten
voor de raad ivm vergoeding. Heeft GG

VZ, HV en
CvP

gemaild. Wordt doorgeschoven naar
vergadering waar GG weer is.
LK De innovaties
Derde ronde heel veel aanmeldingen.
Wordt na de vakantie opgepakt.
WS
Wijkschouw, wat is daar uitgekomen? Is
dat nog zinvol voor de raad?
Lijkt niet voor de raad. Puur voor de
wijken.
Overige Vergaderdata 2017
28 september
19 oktober
30 november

