ASD Westerveld
Verslag van de vergadering van 11-03-2020
1a. Pals opent om 19.30 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
1b. Verslag. Oebele vraagt hoe het zit met de deelname van een jongere aan de ASD. Henny
antwoordt dat zij contact heeft gehad met WZM. Deelnemen zit er waarschijnlijk niet in, maar er
wordt wel gezocht naar een vorm waarbij jongeren op de een of andere manier hun inbreng
kunnen hebben. Wordt gevolgd.

2. ASD-Zaken
2.0 Afscheid van Gerrit: 8 april a.s. van 17.30 – 19.30 uur in het Landhotel. Koos heeft Gerrit
gevraagd; staat genoteerd!
2.1 Website.
De werkgroep ( Anneke, Oebele en Gerrit) heeft veel werk verricht, waarvoor hulde. Op basis van
de notitie van Oebele wordt besloten dat:
-

Corine de plaats van Gerrit inneemt
We akkoord gaan met de nieuwe beheerder
We ook akkoord gaan met de begroting; Oebele zal nog om contract vragen
Als het nodig is, zal de penningmeester de contactpersoon worden i.p.v. Gerrit.
Corine zal een kort communicatieplan opstellen voor onze vergadering van 8 april.

2.2 Taakverdeling. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de verdeling, waarbij Pals opmerkt dat het
hem heel goed is bevallen om in een divers groepje mee te praten over de Verordeningen. De
verdeling wordt aangepast en naar een ieder opgestuurd.
2.3 Vacatures. Anneke stelde voor om op onze website een oproep te plaatsen voor
belangstellenden. Aangezien nog twee gegadigden moeten besluiten of ze na de zomervakantie
echt lid worden, wordt dit punt een tijdje aangehouden.
2.4 Ombudsvrouw. Zie het verslag van Pals en Koos. Het was een plezierig en zeer zinvol gesprek
en afgesproken is dat we dit minimaal 1x per jaar zullen doen.
2.5.a Cultuurcoach. Zie het verslag van Pals. Ook een plezierig gesprek, maar we vragen ons wel
af of dit nou allemaal echt nodig is en of het geld niet beter te besteden is, bijv in het sociaal
domein.
2.5.b Armoede. Corine en Pals hebben over dit onderwerp gesproken met de desbetr
ambtenaar, n.a.v. de schuldhulp in Amsterdam en de schuldhulpmaatjes. Duidelijk is geworden
dat verschillende groeperingen in onze gemeente moeilijk bereikbaar zijn wat deze materie
betreft, zoals
- middelbare scholieren
- ouderen met vermogen in grond of stenen, maar zonder voldoende geld.
- ZZP-ers.
Een verslag van het gesprek volgt nog.

Onze werkgroep, die zich met dit onderwerp bezig houdt, werkt het verder uit en komt hierop
terug.
2.6 Bijeenkomsten. Om verschillende redenen is het moeilijk om de diverse bijeenkomsten te
bezoeken. Misschien lukt: Zwolle – basis vaardigheden – 16 maart; Koepel – ledenvergadering –
15 mei.
3. Adviezen
3.1. a Verordening WMO/Jeugd.
We kunnen en willen nu wel een advies uitbrengen. Omdat dit op korte termijn moet gebeuren,
zal het werkgroepje(Henny, Pals en Koos) een voorstel doen en de andere leden om commentaar
en instemming vragen via de mail. Onze algemene conclusie: een goed proces, waarin we een
duidelijk inhoudelijke inbreng hebben gehad, maar er schort nog wel het e.e.a aan de
verordening.
3.1.b Verordening en samenwerkingsovereenkomst ASD. Dezelfde conclusie als bij 3.1.a. en ook
dezelfde procedure.
3.2 samenhangende adviezen. Het is de bedoeling dat tegelijkertijd met bovenstaand advies (
3.1) enkele (kleinere) adviezen worden verstrekt en wel over acute hulp, beschikbaarheid OCO,
toegankelijkheid sociaal domein. Henny, Pals en Koos nemen dit ook mee. Een vierde advies gaat
over de praktijkondersteuner Jeugd. De oude tekst wordt bezien door Anneke, Brenda en Koos.
3.3 D.S.K. Corine en Pals komen hier op terug.
4. Gemeente.
4.1. Ombuigingen. Het is niet duidelijk of we de goede stukken hebben. Henny en/of Koos gaan
dit na en rapporteren dit terug.
4.2 Jaarrekening 2019. Er is een klein verschil met de gegevens van de gemeente. Matthijs en
Koos hebben hierover nog contact. Het geheel blijft wel binnen de begroting van 2019 en er is
geen reden om de begroting van 2020 aan te passen.
4.3 Toegankelijkheid website gemeente. Anneke heeft samen met een ervaringsdeskundige de
site bekeken en hun conclusie is: nog beslist niet op orde. Haar verslag geeft ze door aan Corine
en Oebele.
5. Rondvraag. Oebele zal naar de bijeenkomst over buurtbemiddeling gaan op 26 maart in Darp.
En om 21.35(!!) sluit Pals de vergadering.
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