
                       

   

                              
 

 

Vanuit onze Missie kunnen de volgende  

Doelen en Werkwijze worden afgeleid   

A. Doelen: 
1. het weten wat er op het gebied van het Sociaal Domein leeft en nodig is bij de 

inwoners van de gemeente Westerveld door actief met hen te communiceren; 

2. het actief bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners van Westerveld bij het 

gemeentelijk beleid binnen het Sociaal Domein; 

3. kennis hebben van de Sociale Kaart van de gemeente Westerveld; 

4. het toetsen van de uitvoering van het vastgestelde beleid en het proactief meedenken 

over nieuw beleid binnen het Sociaal Domein; 

5. gevraagd en ongevraagd adviseren over onderwerpen die de voorbereiding, vorming, 

controle en evaluatie van het gemeentelijke beleid binnen het Sociaal Domein betreffen; 

6. een onafhankelijke, overstijgende, integrale positie innemen in de gemeente, gericht op 

het spelen van een actieve rol in het goed functioneren van het Sociaal Domein; 

7. het onderhouden van een goede informatieve relatie met de gemeenteraad en de 

politieke partijen van de gemeente Westerveld; 

8. het onderhouden van een goede, informatieve en adviserende relatie met het college 

gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen;  

9. het onderhouden van goede contacten met alle voor de ASDW relevante organisaties 

en verenigingen in de gemeente Westerveld; 

10. op de hoogte zijn van de samenwerkingsverbanden op het gebied van het Sociaal 

Domein binnen en van de gemeente Westerveld; 

11. op de hoogte zijn van wat er bij andere ASD’n (o.a. in de provincie Drenthe) speelt 

door regelmatig overleg om kennis en ervaring uit te wisselen. 

B. Werkwijze 
a. aan alle inwoners van Westerveld laten weten dat wij ‘bestaan’, wat onze functie is en 

wat onze doelen zijn.  Middelen: ASD-website, informatie/berichten in de 

Westervelder, informatiegids gemeente Westerveld, flyers/posters in dorpshuizen en 

bibliotheken e.d. 

b. actief persoonlijk communiceren (bv. middels bestaande organisaties zoals dorps-

verenigingen, enz.) met de inwoners van Westerveld om te weten wat in de gemeente 

speelt en om onze doelen te kunnen realiseren; 

c. het intensief overleggen met de wethouder en de ambtelijke (beleids-)medewerkers 

Sociaal Domein van de gemeente Westerveld;  

d. het bijwonen van commissievergaderingen en (indien mogelijk) bijeenkomsten van 

belangengroeperingen en andere relevante organisaties;  

e. het actief oppakken van signalen en deze in een breder perspectief zetten dan 

individuele belangenbehartiging. 
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