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Inleiding. 

In het vorige jaarverslag meldden we dat wij als Adviesraad Westerveld (ASDW) weer in  

rustiger vaarwater verkeren. In 2019 zagen we kans dit te continueren en om ons als raad 

verder te professionaliseren. In paragraaf 2 wordt hierover meer gemeld en ook over andere 

ASDW – zaken. 

Waar we ons inhoudelijk mee bezig hebben gehouden, is verwoord in paragraaf 1. Onze 

samenwerking met de gemeente staat in paragraaf 3: zowel inhoudelijk als procesmatig. 

Een belangrijke taak van de ASDW is om zoveel mogelijk contact te leggen met 

inwoners(groepen) in de gemeente om zo onze adviserende taak te kunnen versterken. 

Tevens worden de contacten buiten de gemeente genoemd. In paragraaf 4 wordt melding 

gemaakt van deze contacten.  

Paragraaf 5 geeft onze plannen aan voor 2020-2021. In de laatste paragraaf wordt 

verantwoording afgelegd van de middelen. 

 

Paragraaf 1. Thema’s en adviezen. 

Op verschillende manieren kwam het afgelopen jaar een scala aan onderwerpen voorbij. 

We hebben die onderwerpen op diverse manieren opgepakt, als volgt: 

a. Soms werd ons een onderwerp puur informatief aangeboden, zoals  

- Beschermd wonen 

- Westerveld verbonden 

- Buurtbemiddeling 

- Digitale sociale kaart 

- Medicinale wiet 

- Praktijkondersteuner Jeugd 

b. In andere situaties werden we gevraagd mee te praten over een bepaald thema: 

- Woonvisie 

- Automaatje 

- VN-verdrag 

- Verordening WMO/Jeugd 

c. En drie keer hebben een advies uitgebracht: 

-  Verordening WMO 

- Onafhankelijke client-ondersteuner 

- Huishoudelijk Hulp 



 

 

Paragraaf 2. ASDW-zaken. 

Aan het begin van het jaar was onze ASDW weer volop sterkte. Door de veelvoud aan 

onderwerpen hebben we deze onderwerpen zoveel mogelijk in kleine groepjes uitgewerkt 

en voorbereid. Op een goede manier hebben we een Missie/Visie voor onze raad opgesteld 

en vervolgens geconcretiseerd in de doelen en een werkwijze. Wat dit laatste punt betreft 

hebben we duidelijke afspraken gemaakt hoe we tot een advies willen komen. Hierbij staat 

onze onafhankelijkheid centraal. Doordat we zelf meer profiel kregen, ontstond ook de 

behoefte om ons naar buiten toe te profileren d.m.v. een eigen website. Een kleine, interne 

werkgroep heeft hier veel werk van gemaakt; zie www.asd-westerveld.nl. Op onze site staan 

ondertussen ook alle - in dit verslag - genoemde documenten en de verslagen van onze 

bijeenkomsten. 

Aangezien bepaalde financiele afwikkelingen te wensen overliet en gelet op onze 

onafhankelijke positie hebben we een voorstel geformuleerd om de ASDW de stichtingsvorm 

te laten verkrijgen; uiteraard binnen de Regeling van de gemeente. Door enkele 

ontwikkelingen – zie paragraaf 3 – heeft deze omzetting langer geduurd dan verwacht. 

Medio 2019 hebben we afscheid moeten nemen van twee leden van onze raad. Deze twee 

leden hadden een andere invulling verwacht van dit vrijwilligerswerk. Gelukkig konden we 

aan het einde van het jaar weer twee nieuwe leden verwelkomen. Voor de bemensing van 

de ASDW wordt verwezen naar onze website. 

 

Paragraaf 3. Samenwerking met de gemeente. 

Op vele, verschillende momenten  hebben we gedurende het jaar op een goede manier 

kunnen overleggen en samenwerken met diverse medewerkers binnen het sociaal domein. 

In dit kader wordt met name het overleg met het Sociaal Team en het Team Maatschappelijk 

Welzijn genoemd. Ook met individuele ambtenaren hebben we positief kunnen werken. 

Helaas ontstond met het college een vervelende kwestie over twee ongevraagde advies die 

wij uitbrachten; en in afschrift naar de leden van de gemeenteraad stuurden. Deze kwestie 

leidde ertoe dat wij hebben voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, 

waarin de rollen en de verwachtingen verwoord zijn. Door de koppeling van dit 

overeenkomst aan de Regeling  en de Stichtingsvorm van de ASDW is het een ander 

vertraagd. De intentie om goed samen te werken is er en de ondertekening van het 

document zal niet lang meer op zich laten wachten. 

Ons werd in een aparte bijeenkomst door de desbetreffende ambtenaren duidelijk gemaakt 

welke Strategische dossiers Beleid Sociaal Domein er zijn en welke mogelijke rol wij hierin 

kunnen hebben.  

http://www.asd-westerveld.nl/


Ook is ons toegezegd dat de gemeente met een jaarplan wat  het sociaal domein betreft zal 

komen. Aan de hand hiervan kunnen wij  onze eigen jaarplanning opstellen. 

 

 

Paragraaf 4. Onze externe contacten. 

Zoals verwoord zijn deze contacten van belang voor een adviesgroep als de onze en dit geldt 

met name voor de contacten in de gemeente. Zo is een begin gemaakt om contact te leggen 

met de verschillende dorpsraden. Ook is er overleg met Welzijn Mensen Werk.  En zowel 

met de ombudsvrouw als met de cultuurcoach is er gesproken 

Het stemt ons  zeer tevreden dat er goed overleg is met het Clientenplatform. Een 

afvaardiging van het platform heeft met een afvaardiging van onze raad duidelijke afspraken 

gemaakt over hoe we onze activiteiten afstemmen en hoe we elkaar steeds zullen 

informeren. 

Ook op regionaal en landelijk niveau is er overleg, meestal georganiseerd door De Koepel 

van adviesraden die tevens voor sommige scholingsactiviteiten zorgt. 

 

Paragraaf 5. onze plannen voor 2020/2021 

Met verschillende onderwerpen houden we ons nu en in de nabije toekomst bezig. 

Om deze planmatig te kunnen opzetten, zouden we over een jaarplanning van de gemeente 

moeten kunnen beschikken. Desalniettemin kunnen de volgende zaken worden genoemd: 

- Verordening Wmo/Jeugd 

- Verordening en samenwerkingsovereenkomst ASDW 

- Praktijkondersteuner Jeugd 

- Bereikbaarheid Sociaal Domein Gemeente 

- Bereikbaarheid OCO 

- Stichting ASDW 
- Jeugdhulp in Westerveld     

- Participatiewet      

- Armoedebestrijding     

- CEO         

- Website ASDW          

- DSK 

- Arbeidsmatige dagbesteding    

- Ombuigingen sociaal domein    

- Website gemeente - toegankelijkheid     

- Communicatieplan ASDW    

- Eenzaamheid      

- Beschermd wonen     

- Kleine woonheden  



 

Paragraaf 6.   REKENING 2019 

 

    Inkomen begroot 2020  begroot 2019 uitgave 2019  

Gemeente Westerveld 9000,-  

 

Vergoeding leden    6240,-  6420,-  5538,- 

Reiskosten       200,-   200,-     75,42 

Representatie/onkosten     500,-   500,-    323,59 

Cursus/opleiding       300,-    300,-    412,50 

Drukwerk/website       500,-    500,-    149,90 

Contr. Koepel Adviesraden      500,-    500,-    500,- 

Vergaderkosten       760,-    760,-    631,85 

Overige kosten         --      --     449,83 

 

Retour algemene middelen           918,91 

  


