ASD Westerveld
Verslag van de vergadering van 10-6-2020.
Afwezig: Henny en Wemada.
1. Opening
Om 19.30 uur opent Pals de vergadering, heet iedereen van harte welkom en in het
bijzonder Matthijs. Hij zal de gemeente Westerveld verlaten, omdat hij elders een
baan heeft geaccepteerd en daarom trakteert Matthijs ons op heerlijk gebak.
Matthijs zegr dat het goed is om tot en met juni de mails naar hem in cc naar Stef te
sturen.
Pals stelt vervolgens het verslag aan de orde; een ieder gaat akkoord.
De voorzitter deelt mede dat hij gebeld is door Geke Kiers die hen zei dat er
binnenkort weer een bijeenkomst van de zgn klankbordgroep en zij dan de eventuele
aanwezigheid van de adviesraad aan de orde zal stellen.
Op de tweede plaats vertelt Pals dat hij contact met Willem heeft gehad en dat deze
misschien na de zomer weer lid zal worden van de ASDW.
Oebele wil graag enkele zaken van de website/logo bespreken; bij de rondvraag.
2. Gemeente
2.1 procedures van onze adviezen.
Matthijs legt uit dat door de hectiek van de Corona-crises ook de procedures van
de adviezen heeft beinvloed en vooral vertraagde. Ook voor hem was verrassend
dat het college besloot om op 9 juni de verordening WMO/Jeugd in de raad aan
de orde te stellen. En hierdoor kwam het dat de ASDW de reactie van het college
op IBABS moesten lezen in plaats van rechtstreeks geinformerd te worden. Pals
en Koos spreken andermaal hun verbazing uit over het feit dat de vier adviezen
die tegelijkertijd met de verordening wmo/jeugd zijn verstuurd en samenhangen
met deze verordening. Het gaat om de adviezen over spoedeisende hulp,
bereikbaarheid OCO en bereikbaarheid sociaal domein en de
praktijkondersteuner.
Gevraagd wordt naar het vervolg:
- wanneer worden de verordening ASDW en de Samenwerkingsovereenkomst
behandeld. Matthijs zoekt het uit, maar hij denkt op 26 juni in het college en
op 1 juli in de raad.
- Wanneer komen de bovengenoemde vier adviezen in het collleg? Ook dit zal
Matthijs uitzoeken en terugkoppelen.
2.2 Westerveld in Coronatijd
Stef Meulenbelt is inmiddels aangeschoven en beantwoordt onze vragen
hierover:
1. In Westerveld zijn 32 personen Corona positief getest; 4 inwoners zijn
overleden. 420 van de 1600 ZZP-ers hebben een beroep gedaan op de TOZOregeling. Er is sprake van een kleine stijging(4) van bijstand-aanvragen.
(naschrift notulant: dit geldt ook voor gebruik van de Voedselbank; ook 4
meer)

2. Aangezien het ook voor de gemeente afwachten is hoe de Corona-crisis zich
ontwikkelt, is het onduidelijk hoe het financieel uitpakt. De voorjaarsnota
komt op IBABS en de ASDW kan deze in haar volgende vergadering
bespreken.
3. In de Veiligheidsregio Drenthe is er overleg met andere gemeenten. Er is ook
regionaal overleg Groningen/Drenthe) over het openbaar vervoer. En het
toezicht/de handhaving wordt geregeld door de Regionale Uitvoeringsdienst.
Wat dit laatste betreft wordt eerst naar de hotspots gekeken: camping,
horeca en dergelijke. Over buitenlandse migranten in Westerveld is niets
vernomen. Door enkele leden wordt opgemerkt dat er wel onvrede is onder
de inwoners: wel controle bij de horeca, maar niet in winkels; het ene
zwembad is open en het andere is nog dicht.
4. Zorg/dagbesteding/zorgboerderijen. De gemeente heeft de zeer voorzichtige
aanpak door de ondernemers gesteund, met positieve resultaten, bv bij
ZZWD. De zorgboerderijen hebben tot nu toe een zgn omzetgarantie en men
gaat er vanuit dat deze ook vanaf 1 juli wordt gecontinueerd.
5. Wat de jeugdige inwoners betreft die mogelijkerwijs in de problemen zijn
geraakt, heeft de gemeente geen gegevens. Ook uit andere bronnen zou
blijken dat dit meevalt; dit geldt ook voor de jonge mantelzorgers.
2.3 relatie gemeente – asdw. Wat deze relatie betreft wordt opgemerkt:
a. Korte lijnen en direct belangrijk zijn belangrijk.
b. Mogelijke participatie in de klankbordgroep lijkt zinvol
c. De ASDW heeft eigen rol en eigen verantwoordelijkheid
d. Voor de ASDW is het belang de lange termijn agenda te kennen. ( Stef zal
deze opsturen). Want de ASDW kan zo aan het begin bij een proces
worden betrokken.
e. De ASDW wil weten wat er onder de inwoners leeft en probeert dit d.m.v.
intermediairen te bewerkstelligen. Bijv. onze huidige relatie met het
clientenplatform.
f. Het ASDW-onderdeel op de website van de gemeente is beslist
verouderd. Oebele zal contact opnemen met “communicatie”.
Pals bedankt Stef en Matthijs voor hun aanwezigheid en het positieve overleg.
3. ASDW – zaken
3.1 Informatie andere adviesraden. We wisselen nu kort onze indrukken uit en
komen er in de volgende vergadering op terug.
3.2 Invulling communicatieplan.
- de laatste pagina van de notitie van Corine wordt in de volgende vergadering
ingevuld en maken we samen keuzes uit de intermediairen.
- Voor de korte termijn worden de volgende zaken genoemd: een eerste opzet
maken voor Fb; een interview regelen voor de Westervelder.

3.3 Korte terugblik op gesprek gemeente:
- Goed en plezierig
- Contact houden (ook) via Stef
- We willen wel weer 1 vast aanspreekpersoon bij de gemeente; namen
worden genoemd.
- Meer informeel contact, mn tussen wethouder en voorzitter
- Ook op de lange termijn proberen te werken; aan het begin van een proces.

4. Rondvraag/sluiting.
- Oebele stelt dat er niet te werken is met ons logo en wil graag een ander.
Akkoord.
- Afscheid Anneke en Gerrit: de voorzitter zoekt een vorm. Hij denkt ook dat we
een keer informeel bij elkaar moeten komen.
- Koos vraagt of we ook in de tweede helft van het jaar op de tweede
woensdag vergaderen. Akkoord.
Om 21.45 uur bedankt Pals de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

