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Verslag van de vergadering van 12-08-2020 

   Afw. m.k. Wemanda en Corine 

1. Opening. De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering  en heet iedereen van 
harte welkom. Oebele stelt voor de agenda uit te breiden met punt “3.6 Jeugd.” 
N.a.v. het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
- Willem: 3.4 komt in september ( “mensen in de bijstand vaker aan het werk door 

bijverdiensten”) 
- Pals: klankbordgroep; met Geke Kiers contact gehad. Omdat het niet geheel 

duidelijk is wat onze rol in deze klankbordgroep kan zijn, zal Pals begin september 
opnieuw contact met haar opnemen. 

- Henny: vraagt of de secretaris bij het versturen van de agenda opnieuw het (def.) 
verslag wil opsturen. 
Het verslag wordt goed gekeurd. 

2. ASDW-zaken. 
2.1.  Na een korte discussie zijn we het er over eens dat we een dagdeel gaan plannen waarop 

allerlei essentiele ASDW-zaken aan bod kunnen komen. Belangrijk hiervoor is wel dat een 
ieder van tevoren aangeeft welke vragen hij/zij dan graag beantwoord zou willen zien, opdat 
een adequaat programma kan worden opgesteld. We kunnen dan ook nagaan of we derden 
moeten uitnodigen. Als voorbeeld zal Koos een voorbeeld opsturen over “Burgerparticipatie 
voor adviesraden”. Ook het communicatieplan van Corine geeft ons voldoende 
aanknopingspunten. 

2.2. Ons logo/het verstrekken van informatie. 
Oebele heeft een mooi voorbeeld gemaakt van hoe ons briefpapier eruit zou kunnen zien. 
Verschillende leden vinden het lastig om hun mening te geven en zouden liever een keuze 
willen kunnen maken. Daarom zal Oebele voor een volgende keer ons drie voorbeelden 
voorleggen. Wat de adressering onderaan de brief betreft  wachten we een maand tot we 
een Stichting zijn . Oebele en Koos bekijken samen nog even welk mailadres het 
gemakkelijkst gebruikt kan worden. 

2.3 . Facebook. Dit is zeer voortvarend opgepakt en al 43 volgers: complimenten!. En het 
bloggen volgt. Alle leden worden opgeroepen  om interessante artikelen op te sturen naar 
Corine. 

2. 4. Intermediairen. De eerste verdeling wordt besproken en aangevuld, ook met leden die 
nu absent zijn. Zie bijlage. Uitgangspunt is dat een ieder een kort verslag maakt van elk 
bezoek/contact en dit naar de secretaris stuurt. Voor het einde van het jaar hebben we ons 
huiswerk geklaard. 
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3. Adviezen/thema’s 

 3.1 Voortgang van de vier adviezen. ( zie bijlage: brief van het college van 7-7-2020.) Het 
idee is dat verschillende leden nadenken over en een mogelijk vervolg opstellen voor 1 van 
de 4 adviezen. Dit vervolg komt dan in de volgende vergadering aan de orde. Als volgt: 

a. met voorrang hulp inzetten:  Henny 

b. bereikbaarheid OCO:  Corine/Oebele 

c. toegankelijkheid Soc Domein: Willem 

d. praktijkonderst. Jeugd: Brenda/Henny. 

3.2 Voortgang adviezen over klachten sociaal domein. Is door de gemeente zeer adequaat 
opgepakt; we bezien nog even de uitvoering. 

3.3 Probleembeschrijving wmo/jeugd: wij gaan akkoord met de nieuwe opzet. Koos zal 
Londa hierover informeren. Wemanda en Koos zullen nog wel even de ontvangstbevestiging 
bekijken en eventueel afhandelen. 

3.4 “Hof van Havelte”. ( “Knarrenhof”). Dit onderwerp is door Henny ingebracht en zij vraagt 
zich af of dit onderwerp ook een ASDW-onderwerp zou kunnen zijn. Wij denken dat dit zeker 
zou kunnen. Het is verstandig om eerst even een keer contact op te nemen om te vernemen 
hoe de ontwikkelingen verlopen. Dit gaat Henny doen. 

3.5 “Jeugd”.  Oebele vindt dat dit onderwerp vooreerst voldoende aan bod is geweest, m.n. 
bij de agendapunten 2.4. en 3.1.d. 

4. Gemeente. 

4.1 Ombuigingen. Pals neemt andermaal contact met Stef, omdat het toegezonden materiaal al 
bekend was. Het gaat ons om de vraag welke voornemens zijn er en waar kunnen we nog over 
adviseren. 

4.2 Raadsvergadering 25-8-2020. Onze verordening komt o.a. aan de orde; Henny gaat in ieder 
geval. 

5. Rondvraag. 

 Henny: denkt dat het goed is ons ook bezig te houden met “vitale vakantieparken”. Volgende keer 
op de agenda en Henny zal het onderwerp uitdiepen. 

Pals: heeft contact gehad met Stef over het feit dat de Westervelder niet overal in de gemeente 
wordt bezorgd terwijl het een belangrijk communicatiemiddel is van de gemeente. 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering, nadat we de volgende vergadering voor 23 
september hebben bepaald. 
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