
ASD Westerveld    Verslag van de vergadering van 24-04-2019( concept) 

afwezig m.k.: Lenie 

1. opening en verslag 

Om 19.30 uur opent Pals de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt op de 
verschillende onderdelen aangepast/aangevuld. 

Het verslag van 13-3-2019 is accoord. 

 

2. ASD-zaken 

2.1 Netwerken. Oebele denkt dat het verstandig is hierbij ook de verschillende dorpsverenigingen en het 
sociaal team te betrekken.  Ook het oude voorstel van een Asd-conferentie wordt behandeld. Het gaat 
niet alleen om de vraag welke inwoners en welke groeperingen, maar ook om de inhoud: wat kan  de 
ASD betekenen(Henny). Pals en Willem zullen voor de volgende bijeenkomst een voorstel maken waarin 
beide onderdelen zijn opgenomen. 

2.2 Website.  Anneke, Gerrit en Oebele zijn in overleg met de maker en kijken vooral kritisch naar de 
teksten en schrijven waar nodig alternatieven.  De rekeningen gaan voorlopig op de bekende manier 
via de penningmeester. 

2.3 Mailverkeer/vergoedingen/benoemingen. Anneke brengt naar voren dat de mails over de 
vergoedingen tusen Matthijs en Koos niet bepaald zakelijk waren, zoals toch was afgesproken.  Koos 
antwoordt dat het hem niet heeft gestoord en denkt dat het goed is om soms de onvrede schriftelijk vast 
te leggen. Hij en Matthijs hebben nadien dit onderwerp telefonisch besproken. 

Re Matthijs: op zich goed om het eea vast te leggen wat betreft afspraken en onvrede als dat niet naar 
verwachting wordt nagekomen. Ben van mening dat sentimenten beter eerst mondeling moeten worden 
besproken 

Wat de vergoedingen betreft blijkt uit een korte inventarisatie dat bij alleen Henny het nog niet goed is 
wat zowel de vergoeding als wat de reisdeclaratie betreft. Koos stuurt hierover een mail. 

Verzoek om uitbetaling jan/feb al eerder ingediend. Ik heb bij financien de vraag gesteld en die heeft 
aangegeven dat de betalingen inmiddels zijn verricht. Kan dat bij Henny worden geverifieerd? 

Er wordt vanuit gegaan dat de benoemingsbrieven van het college in april zullen komen. Koos vraagt 
hierover nog even na. 

Benoemingsbrieven zijn gereed. In westerveld worden de handtekeningen door de wethouder zelf gezet. 
Deze was op vakantie. 7-5 ligt de enveloppe met de benoemingsbrieven bij Koos in de bus. Verzoek is of 
hij deze wil meenemen naar de vergadering 



Gerrit zegt toe de declaratieformulieren naar  iedereen op te sturen. 

2.4 "Langer zelfstandig wonen".  Zie het verslag van Lenie en Gerrit. Gerrit vraagt zich af wat de rol van 
de gemeente hierin is. Pals en Willem nemen deze vraag mee in de uitwerking van het netwerken. ( zie 
2.1) 

2.5 Procedure adviezen. Afgesproken is de volgende procedure te hanteren: 

- een concept advies wordt altijd eerst in de adviesraad besproken. 

- het streven is er dan opgericht dat het concept dusdanig wordt besproken dat er concensus is in de 
raad. 

- voordat het definitieve advies wordt verstuurd, wordt het altijd eerst voorzien van het asd-logo. 

2.6 Introductie voor nieuwe leden. Het voorstel van Gerrit om 1 onderdeel van het oude 
introductieprogramma uit te voeren wordt overgenomen, nl de kennismaking met die ambtenaren die 
een deeelterrein van het sociaal domein kunnen vertegenwoordigen.  Koos informeert naar de 
mogelijkheden. 

Voorstel: leden van de adviesraad wonen een vergadering bij van het team maatschappelijk Welzijn 
waarin we elkaar voorstellen. Dit is op een dinsdagmorgen 9:00u. Ik zal dit voorleggen bij onze voorzitter 
maar ben ook benieuwd of dit ook voor de ASD werkbaar is. 

2.7 vergaderfrequentie. Deze blijft zoals we die nu ook kennen; 1 aanvulling: als er op de reserve-avond 
meer dan 2 personen afwezig zullen zijn, beslist de voorzitter over het doorgaan van deze vergadering. 
Koos zal voor de volgende planning zorgen. 

Vraag: wat verwacht de adviesraad van de contactpersoon gemeente? Wil zij dat deze standaard een 
deel van de vergadering bijwoont, of gaat het op afroep? Indien het mogelijk is dat een deel van de 
vergadering zou kunnen worden bijgewoond, kunnen dan ook nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. 

2.8 het interim bestuur. Gerrit merkt terecht op dat het db nog een interimstatus heeft. Hier komen we 
de volgende vergadering op terug. 

Opmerking: niet helemaal. Pals is nu benoemd als voorzitter, Gerrit is voorzitter af, Koos blijft Secretaris. 
Hierop is ook de vergoeding nu gebaseerd. 

3. De gemeente. 

3.1 De regeling. 

De volgende twee artikelen ziet de Asd graag gewijzigd/toegevoegd: 

3.8 toevoegen: Een meerderheid van de adviesraad kan het college voorstellen een lid van de 
raad te schorsen of te ontslaan. 



5.4 aanpassen: de tweede zin vervangen door: Dit budget wordt overgemaakt op de 
bankrekening van de ASD, t.n.v. de penningmeester. De volgende zin toevoegen: Jaarlijks wordt 
dmv  een financieel verlag verantwoording afgelegd. 

Fijn dat de regeling is geëvalueerd. Graag zie ik de aangepaste regeling tegemoet met een 
verzoek tot wijziging. Hierbij moet duidelijk zijn waarom het eea dient te worden aangepast. 

3.2 contactpersonen en 3.3 jaaragenda sociaal domein moeten verschoven worden omdat 
Matthijs heeft aangegen dat deze informatie nog niet geleverd kan worden. We zullen hier 
andermaal naar vragen, mede gezien punt 2.6 van dit verslag. 

Voorstel: Nav het strategische document wat is meegestuurd bij dit document is het voorstel dit in de 
volgende vergadering door Stef Meulebelt (coordinator Maatschappelijk Welzijn) toe te laten lichten. 
Het overzicht is namelijk een extractie van een werkdocument en het is goed hierbij de context mee te 
geven. Het overizhct is overigens vertrouwelijk verstuurd. Daarnaast zou Carlien Wielsma zich willen 
voorstellen. Zij is een nieuwe collega sociaal domein (Wmo / Jeugd) en houdt zich bezig met het 
uitvoerende beleid. 

 

4. Adviezen 

4.1 Evaluatie advies Verordening. De opstellers van dit advies ( Willem en Henny) worden 
gecomplimenteerd met het opstellen van dit advies: een inhoudelijk goed onderbouwd advies. 
Qua procedure kwam helaas het e.e.a. onder druk.  

We zijn wel heel benieuwd naar het vervolg op dit advies. "Binnen 4 weken na de 
besluitvorming"schrijft de Regeling voor. 

Een schriftelijke reactie volgt en zal in mei worden verstuurd. 

Een vraag die ook gesteld wordt bij onze advisering is wat de beste strategie is.  Een algemeen 
uitgangspunt is dat het opbouwen van een relatie van belang is, zonder de zelfstandigheid van 
de adviesraad uit het oog te verliezen. 

Ik heb de bespreking van de verordening als prettig en constructief ervaren en als voorbeeld 
hoe het in de toekomst zou kunnen gaan. Waar zit dan dat gevoel van behoud van 
zelfstandigheid?  

4.2.a Automaatje. Anneke vertelt over de bijeenkomst waar zij en Gerrit bij aanwezig waren. De 
opzet van Automaatje is zoals ook verwoord in het oude concept advies van de Asd. Duidelijk is 
nu wel dat de ANWB de zakelijke partner is en dat WelzijnMensenWerk de coordinatie verricht. 
Wij hebben geen behoefte om op dit moment een nader advies uit te brengen over dit 



onderwerp. 

4.2.b Buurtbemiddeling. Oebele heeft deze bijeenkomst bijgewoond en geeft aan dat WMW 
ook hierin de coordinatie heeft; in overleg met de plaatselijke politie. Nadere advisering lijkt 
hem niet nodig. 

4.3 Onafhankelijke clientondersteuner. Henny en Koos zullen hierover voor de volgende 
vergadering een concept advies opstellen. 

4.4 Eenzaamheid Met dit onderwerp zal Willem zich bezig gaan houden; een termijn is niet 
afgesproken. 

4.5 Beschermd wonen. We vragen andermaal de juiste informatie op, omdat we niet 
willen/kunnen werken met de sheets die ons zijn toegestuurd. Koos zal Matthijs vragen. 

Meer info is op dit moment ook niet beschikbaar. Er is nog geen Westervelds beleidstuk /visie  
over geschreven. De presentatie kan in het licht worden gezien van landelijke ontwikkelingen 
die aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Eea is ook aan Henny uitgelegd. 

4.6 Woonvisie. De bijeenkomst is op 15 mei. Belangstelling hebben Anneke, Henny, Gerrit en 
Koos. Het is 's avonds, maar het tijdstip is niet bekend.  Koos informeert hiernaar en ook wat 
het aantal personen betreft. 

4.7 Zorg/dwang. Dit onderwerp komt op de volgende vergadering terug ( Henny). 

4.8 Jeugdondersteuner. Het concept advies wordt de volgende bijeenkomst besproken. (Koos). 

5. Rondvraag 

Gerrit zal ervoor zorgen dat we allemaal een link krijgen met de Koepel en met Stimulanz. 

Anneke merkt op dat wij - de Asd - niet in de gemeentgids zijn opgenomen en dat wij zeer 
onhandig staan vermeld op de gemeentsite. De werkgroep pr/website zal beide punten 
behandelen. 

Sluiting. Om goed 21.30 uur sluit Pals de vergadering en verschillende leden complimenteren 
hem hiermee! 

Volgende vergadering:  8 mei op Stad en Esch-Diever. 

 


