ASD Westerveld
Kort verslag van de vergadering van 13 mei 2020.
1. Opening
Pals opent op een wel heel bijzondere plaats om 19.30 uur onze eerste vergadering
in Corona-tijd. Hij heet iedereen welkom en zegt bij de rondvraag even terug te
willen komen op de mededeling van Anneke dat zij stopt met het ASD-lidmaatschap.
2. Adviesraad in Corona – tijd.
Mede op advies van de Koepel is het voor ons van belang om na te gaan wat ons te
doen staat in deze tijd. We komen in ieder geval tot het volgende:
A. Trachten te achterhalen wat de gemeente doet: nu en straks. Op 10 juni hebben
we hierover met Stef Meulenbelt ( Zie agendapunt 3).
B. Wat zien we in onze omgeving? Wat horen we van onze inwoners? Wat valt ons
op?
C. Kunnen we een signaalfunctie voor de gemeente hebben?
De punten B en C komen bij agendapunt 4 uitgebreid aan de orde( het
communicatieplan).
D. We spreken af dat we de adviesraden in onze omgeving benaderen om de
volgende vragen te bespreken:
1. Is de rol van jullie adviesraad in deze corona-tijd veranderd?
2. Informeert de gemeente de adviesraad over de situatie in de gemeente en
betrekt zij de adviesraad bij bepaald beleid of bepaalde problemen?
En ivm het communicatieplan:
3. Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente sowieso?
4. Hoe is de naamsbekendheid van de adviesraad bij de inwoners? Wordt hierop
een actief beleid gevoerd?
Een ieder van ons heeft een bepaalde adviesraad gekozen en zal een verslag
van het gesprek via de mail naar de andere leden sturen.
3. De gemeente
a. We hebben na onze laatste mail over de verordening en de
samenwerkingsovereenkomst niets meer gehoord. Binnenkort zullen we Matthijs
hiernaar vragen, want het college heeft op 10 mei dit onderwerp besproken. We
hopen dat de gang van zaken niet opnieuw stroef gaan verlopen. Vooreerst: even
afwachten.
b. Gesprek met Stef Meulenbelt op 10 juni.
In zijn algemeenheid zijn we benieuwd naar de gevolgen van de Corona-crisis in
onze gemeente; zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook willen we graag weten
welke aspecten binnen het sociaal domein veel aandacht vragen. We spreken af
dat een ieder van ons zijn/haar vragen naar de secretaris stuurt. Deze bundelt de
vragen en stuurt ze door naar Stef.

4. Het communicatieplan.
We bespreken het plan dat Corine heeft opgesteld. Zij licht het concept uitvoerig toe
en beantwoordt onze vragen. Zowel qua inhoud als wat de aanpak betreft stemmen
wij in met dit communicatieplan van Corine. En de voorzitter complimenteert haar
met dit gedegen stuk werk.
Van de “aanpak 2020” kiezen ervoor om eerst aandacht te besteden aan “relevante
intermediairen”. Elk van ons zal voor de komende vergadering 5 van deze
intermediairen kiezen en naar elkaar mailen.
De verschillende …………… in het plan zullen door Corine en Pals nader worden
ingevuld.

5. Arbeidsmigranten ( zie bijlage)
We zijn het niet eens over de vraag in hoeverre dit onderwerp een ASD-onderwerp is
of niet. Valt dit onderwerp binnen het sociaal domein en kan de ASD er iets van
vinden, cq adviseren?
Desgewenst kan een lid van de ASD uiteraard als prive-persoon hier navraag naar
doen of een melding doen, maar als ASD ondernemen we geen actie.

6. De taakverdeling
Wordt nu niet besproken, maar wordt opgenomen in het communicatieplan.

7. Rondvraag
Pals vertelt dat hij vanmiddag contact heeft gehad met Anneke, nadat zij ons via de
mail op de hoogte bracht dat ze stopte met de ASD. We betreuren dit zeer, maar
begrijpen de keuze van Anneke, des temeer omdat haar gezondheidsklachten hierbij
een grote rol spelen. Pals zal voor een bloemetje voor Anneke zorgen, omdat een
etentje-afscheid nu niet mogelijk is. Dit laatste geldt ook voor Gerrit en daarom krijgt
hij ook bloemetje.(Koos).
Door het vertrek van Anneke gaan we wel weer op zoek naar enkele nieuwe leden.
Brenda en Pals benaderen elk een mogelijke gegadigde.
Henny vraagt zich af waarom wij niet zijn geinformeerd over het “Ketenbeleid” van
de gemeente. Zij benadrukt nogmaals dat het voor ons belangrijk is om de
gemeenteraadsvergaderingen te volgen ( via IBABS). Zo hoorde zij dat de gemeente
binnenkort met een nieuwe begroting komt en die is voor ons ook interessant.
N.a.v. de laatste raadsvergadering van 12 mei merkt Koos op dat hij twee zaken
hoorde die voor ons misschien interessant zijn: de “klankbordgroep” van Geke Kiers
en een “extra avond voor alle partijen over de corona-crisis” (CDA). Henny probeert
te achterhalen of wij daarbij aanwezig kunnen zijn.
Brenda zegt dat er soms flink snel in de app-groep gereageerd wordt. Zij kan dat niet
altijd i.v.m. haar verplichtingen en betekent dus niet dat zij niet geinteresseerd is.

Oebele vindt dat onze website sterk verbeterd is, maar dat er inhoudelijk nog flink
wat werk is te verrichten. Hij hoopt hier samen met Corine werk van te maken.
8. Sluiting
Om 21.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en hij bedankt Henny voor haar
initiatief om in deze schaapskooi van Havelte te kunnen vergaderen in Coronatijd.

