ASD WESTERVELD
Verslag van de vergadering van 8-7-2020.
Afw mk: Pals; i.v.m. diens afwezigheid zal Koos de vergadering voorzitten.
1. Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder
Wemanda als nieuw lid van de ASDW en Willem als rentree van de ASDW.
Het verslag. De secretaris zal in het definitieve verslag de zin die onder 2.1 begint
met “Pals en Koos spreken….” laten eindigen met de aanvulling: “niet zijn
besproken”. Het verslag wordt vervolgens goed gekeurd.
Mededelingen. Henny heeft het contactformulier van onze site even als proef
ingevuld en opgestuurd en vraagt zich af of deze wel werkt. Oebele zal dit
oppakken en neemt dan ook de vraag van de secretaris mee of er weer een
directe link naar zijn mail kan komen en hij de ASDW-mails rechtstreeks kan
ontvangen.
2. ASD zaken.
2.1 Website en Facebook Oebele stelt dat de opmaak van de site echt is
verbeterd en dat nu de inhoud kritisch onder de loep moet worden gehouden.
Hij vraagt elk lid om dit te doen en om hem daarover te informeren. Corine
vraagt vervolgens hoe we samen tot een goede inhoud van onze Facebookpagina kunnen komen: “Hoe organiseren we dit?” Tijdens het gesprek
hierover wordt het volgende ingebracht:
- uitgangspunt moet onze missie/visie zijn; waar staan we voor als ASDW.
We zijn geen actiegroep en geen belangenbehartigersclub.
- we willen als ASDW vernemen wat er speelt in het sociaal domein van
Westerveld. Hiervoor kan Facebook een nuttige functie hebben.
- als suggesties voor de inhoud genoemd: koppelen aan “De dag van …”;
volg de stuken van de gemeenteraad, van onze Koepel en van Stimulanz.
- houd het in het begin vooral positief.
Afgesproken is dat Corine, Brenda en Henny de inhoud van onze
Facebookpagina verder zullen bepalen.
2.2 Keuze intermediairen. Op basis van de lijst van mogelijke intermediairen
kiezen de leden voor 1 of meerdere intermediairen. ( zie de bijlage) In
september en oktober kijken we wat de ervaringen zijn van een ieder. Corine
denkt dat we voor dit onderwerp ook gebruik kunnen maken van Facebook.
2.3 Verordening ASD, Stichting en Samenwerkingsverband. Komt op 25 augustus
in het college en op 1 september in de gemeenteraad. Op ons verzoek is de
notaris al bezig met bijstellen van de oprichtingsakte van de stichting.
2.4 Terugkoppeling binnen de ADSW. Oebele geeft d.m.v. enkele voorbeelden
aan dat deze terugkoppeling z.i. onze aandacht vraagt: het verzoek aan de
secretaris om de verslagen aan te leveren voor de website; het verzoek van
WMW om een reactie; de mail over “oudermishandeling”. We stellen samen
vast dat het voor onze samenwerking van belang is om in de mail nadrukkelijk

aan te geven wat je van de anderen verwacht. Henny vindt dat we vooral onze
groepsapp moeten gebruiken.
3. Adviezen/thema’s.
3.1 Op 7 juli jl. hebben we een reactie ontvangen van het college op onze 4
adviezen: 1. Met voorrang hulp inzetten; 2. Bereikbaarheid OCO; 3.
Toegankelijkheid Sociaal domein. 4. Praktijkondersteuner Jeugd. Deze reactie
wordt als positief beschouwd en geeft ons voldoende aanknopingspunten
voor een vervolg. En dit vervolg zal door Henny, Pals en Koos wordt opgesteld
en komt een volgende vergadering aan de orde.
3.2 Klachten over sociaal domein. Het gaat hierbij vooral om de WMOtoekenningen en de termijnen die hiervoor geldig zijn. Henny, Willem en Koos
zullen z.s.m. een brief voor het college opstellen.
3.3 Arbeidsparticipatie en gehandicapten. De vraag is of ook in onze gemeente
speelt dat door de Corona deze inwoners buitenspel komen te staan. Brenda
en Henny pakken dit op; Corina denkt dat hierbij Facebook een goede rol kan
vervullen.
3.4 “Mensen in de bijstand vaker aan het werk door bijverdienpremie”. Voordat
we gaan bezien in hoeverre dit onderwerp ook in Westerveld zou kunnen
gelden, zal eerst het onderwerp goed uitgediept moeten worden. Willem gaat
dit doen en komt in augustus hierop terug.
3.5 “Ontvangstbevestiging en probleembeschrijving”. Pals en Koos hebben
hierover onlangs een gesprek gevoerd op het gemeentehuis. In augustus zal
dit een vervolg krijgen en schuift Henny ook weer aan.
4. Gemeente
4.1 en 4.2 Ombuigingen en voorjaarsnota. Zowel over de gang van zaken als over
de inhoud zouden we graag een nadere toelichting willen en zullen daarom
Stef vragen om in augustus of september deze toelichting te geven.
4.3. Pals en Koos hebben onlangs een kennismakingsgesprek gehad met Magriet
Nijstad en Michiel der Linden, resp teamleider en coordinator van het sociaal
domein. Zij hebben dit gesprek als zeer positief ervaren en noteerden twee
belangrijke uitgangspunten: de inwoner staat centraal en het voorliggend veld is
heel belangrijk. Willem denkt dat het goed is om 1 van beiden uit te nodigen en
om te vertellen hoe de organisatiestructuur van het sociaal domein is.
4.4 eigen bijdrage wmo. Op de website van de gemeente staat dat deze bijdrage
( 19,-- per maand) door het CAK niet wordt geind. Maar de tekst is bepaald niet
duidelijk en daarom is het van belang om de desbetreffende inwoners er op te
wijzen dat deze bijdrage nog wel zal moeten worden betaald, ingaande 1-1-2020.
Wij denken dat het goed is om in de Westervelder een duidelijke mededeling
hierover te plaatsen. Ook dit zou op onze Facebookpagina kunnen. Koos komt
met een concept brief voor het college.

5. Rondvraag.
Wemanda: heeft deze vergadering als plezierig en zinvol ervaren en kijkt uit naar
het vervolg.
Brenda: vraagt andermaal aandacht voor Ibabs. Henny verwijst naar de
Westervelder en mocht dan niet lukken, dan wil zij met alle plezier helpen; via de
mail, maar liever de groepsapp.
Oebele: heeft contact gehad met de afdeling communicatie van de gemeente.
Onze namen zijn nu van de gemeente-site gehaald en t.z.t volgt een update.
Gevraagd wordt om ook aandacht te schenken aan de gemeentegids, opdat wij
daar in het komend jaar wel in worden genoemd.
Willem: zegt dat ie blij is weer terug te zijn in deze club en hoopt een zinvolle
bijdrage te kunnen leveren, m.n. over de Participatie. Hij is ook zeer benieuwd
naar de organisatie van het sociaal domein en hoeveel fte’s hiermee gemoeid
zijn.
Corine: brengt naar voren dat zij bij bepaalde thema’s en adviezen steeds
dezelfde namen/groepjes genoemd worden die het e.e.a. verder uitwerken. Voor
de kennis en de ervaring, die ook de andere leden zouden moeten opdoen,
denkt zij dat dit misschien ook anders kan. Haar inbreng wordt beaamd en we
zullen d.m.v. kleine wijzigingen in de bemensing van deze voorbereidingsgroepjes
hier rekening mee houden.
Henny: vraagt of Geke Kiers onze vraag over de klankbordgroep van de
gemeenteraad al heeft beantwoord.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de
inbreng en betrokkenheid van een ieder.

