
ASD Westerveld Vergadering 12-02-2020. 

  Afw. mk: Anneke en Gerrit, 

1. Opening en verslag. 
Pals opent om 19.30 uur de vergadering, heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder 

Brenda Doorten, nieuw lid van onze adviesraad. Uiteraard volgt daarna een korte 

kennismakingsronde. 

Wat het verslag betreft merkt Koos op dat hij bij punt 3.1(o.a. convenant) waarvan Matthijs 

en Gerrit “de puntjes op de i” hebben gezet nog inhoudelijk zou willen reageren. 

Punt 4.1. van de agenda kan worden geschrapt ( wietolie), mede op verzoek van Anneke. En 

bij 4.3. (DSK) gaan we eerst zelf dit onderwerp goed onderzoeken voordat er contact wordt 

gezocht met de gemeente zoals nu in het verslag staat. 

Het verslag wordt verder goed gekeurd, met dank aan Anneke. 

2. ASD-zaken. 
2.1 Website. Oebele licht de stand van zaken toe en wat hij, Anneke en Gerrrit hebben 

gedaan ter verbetering van de site. De vergadering complimenteert hen met de huidige 

website. Er waren nog enkele zaken: een rekening van Jan van Dalen van de 

webbeheerder en het zoeken van een nieuwe provider. De kans lijkt aanwezig dat die nu 

is gevonden. Oebele zal eerst om een offerte vragen. Men is het met de penningmeester 

eens dat we in onze raad geen U-bochten willen en dat de rekeningen of declaraties 

gewoon op de bekende manier rechtstreeks naar de penningmeester gaan. 

2.2 Taakverdeling/voortgang. Er worden enkele aanvullingen genoemd en de voorzitter stelt 

voor dat er een nieuw overzicht wordt gemaakt die we in de volgende vergadering 

bespreken. Uitgangspunt hierbij is: minimaal 2 personen per onderwerp/taak. 

2.3 Werving nieuwe leden. Met de uitbreiding van Corine en Brenda lijkt de ASD weer mooi 

op sterkte. En helemaal als Willem na de zomervakantie weer misschien aansluit. WZM 

zou nog trachten 2 jongeren te polsen. We hebben hierover nog niets gehoord en 

daarom zal Henny ( 2de persoon WZM) contact opnemen. We besluiten om niet meer te 

gaan werven en de website zal worden aangepast. 

2.4 Clientenplatform.  Henny vertelt over de plezierige en zinvolle bijeenkomst die zij – 

samen met Pals – had met 2 leden van dit platform: Jacob Hartsuiker en Riekus Kloeze. In 

het verslag van deze bijeenkomst worden verschillende aanzetten geven tot een 

constructieve samenwerking. Henny en Pals zullen dit verder nader uitwerken. Gerrit 

heeft aangegeven dat hij ook wel wil aanschuiven ivm zijn betrokkenheid bij Werk en 

Inkomen, maar voor alsnog lijken 2 leden voldoende. 

2.5 Dorpsverenigingen. Het voorstel van Oebele om goed te luisteren naar de verschillende 

dorpsverenigingen wordt heel positief bevonden en komt op onze lijst van 

thema’s/taken. Wel zullen we alert moeten zijn of de functie van voorzitter van de raad 

van overkoepelende dorpsverenigingen niet conflicteert met die van contactpersoon  

van de ASD. 

2.6 Werk en Inkomen. Henny doet verslag van het gesprek dat zij en Gerrit hebben gehad 

met twee medewerkers van W&I. Zie verder het verslag van Gerrit. Henny denkt dat het 

heel verstandig is om het onderwerp “Arbeidsmatig Dagbesteding”op onze lijst te 

plaatsen. 

2.7 IBABS. Andermaal wordt er aandacht geschonken naar de voordelen hiervan. Zie ook de 

Westervelder van 2 weken geleden. Als je de politieke vergaderingen wilt bekijken, ga 

naar: “webcast van gemeente Westerveld”. En voor de stukken kun je de IBABS – app 

downloaden. 



2.8 WMW. Gerrit heeft contact gehad n.a.v. onze vergadering van 27-11-2019: geen nieuws. 

Henny neemt nu contact op ivm afwezigheid van Gerrit en dan m.n. over 2.3. 

 

3. Adviezen/thema’s 
3.1 Regeling, Stichting, Convenant en Verordening Wmo/Jeugd. Op basis van een mail van 

Matthijs licht Koos het e.e.a. toe. De conclusie is ieder geval dat we nog even geduld 

moeten hebben. Matthijs werkt aan verschillende documenten na overleg met de jurist 

van de gemeente: 1. een nieuwe verordening voor de ASD ipv de oude Regeling. 2. een 

samenwerkingsovereenkomst van gemeente en ASD ipv het convenant. 3. Een Regeling 

en verordening voor Wmo/Jeugd. De notaris is inmiddels ingelicht omdat het met onze 

Stichting nog wel even zal duren. Inhoudelijk worden er over het 

samenwerkingsconvenant/overeenkomst nog enkele opmerkingen gemaakt: 1. De ASD 

kan niet planmatig werken als de gemeente niet op de een of andere manier met een 

jaarplan komt. En dit was omschreven als een inspanningsverplichting van de gemeente. 

2. In het vorige concept werden de afspraken over de rol en de taken van de ambtenaar 

die contactpersoon is van de ASD nadrukkelijker verwoord. Deze formuleringen zien we 

daarom dan ook graag weer terug in de definitieve tekst. Hopelijk kunnen we de vierde 

woensdag van februari met Matthijs spreken over genoemde documenten. 

3.2 Mogelijk andere adviezen: 

a. DSK. Wordt voor de volgende vergadering geagendeerd, opdat een ieder er zelf naar 

kan kijken. 

b. jeugdhulpondersteunder. Het oude concept advies van ons zal rondgestuurd worden 

en komt ook de volgende vergadering terug. 

c. OCO. We adviseren een folder uit te brengen mocht die er nog niet zijn. Zou bijv 

bijgesloten kunnen worden bij de ontvangstbevestiging van Wmo/Jeugd. En we 

pleiten voor een centraal meldpunt/contactpersoon, want deze is immers van belang 

bij een complexe problematiek. En ook lijkt melding in de Westervelder zinvol, zoals 

gebeurt met ombudsvrouw. 

d. Toegankelijkheid sociaal domein: werken we verder uit.(Henny/Koos) 

 

4. Gemeente.  
4.1 Ombuigingen sociaal domein. We zouden de verschillende documenten nog ontvangen. 

Navraag wordt gepleegd. 

5. Rondvraag/sluiting. 
- Henny meldt dat in september gemeenten hun websites toegankelijk moeten hebben 

voor alle inwoners. En Oebele antwoordt dat hij dit oppakt, samen met Corine en contact 

zal leggen met de gemeente. 

- Corine: scholing: “Denken vanuit de inwoners” gegeven door de Koepel: is deze zinvol? 

De ervaring zijn divers, maar het staat een ieder vrij een keuze te maken. Brenda 

ontvangt de mail over scholing nog even. 

- 28/2: bijeenkomst in Beilen. Gerrit zou hier wel naar toe willen. 

- 17/3: bijeenkomst over Jeugd. Wie? 

Om 21.45 sluit Pals de vergadering. 

 

Koos Nomden 



14-02-2020 


