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Verslag van de vergadering van 23-09-2020 

    

1. Opening. De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering  en een voltallige raad 

van harte welkom. N.a.v. het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt: 

- van de klankbordgroep hebben we nog niets gehoord; Pals neemt contact op. 

- Raadsvergadering van 25-8-2020: Pals en Henny worden gecomplimenteerd met 

hun inbreng op deze avond. De bijeenkomst is als zeer positief ervaren, zowel 

door de inbreng van de verschillende raadsleden als door wethouder Smit. Deze 

laatste benadrukte de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de ASDW en ziet 

uit naar een gesprek met ons. 

- De “Westervelder”: niet bekend is wat met onze opmerking over het niet altijd 

verschijnen ervan is gebeurd. Zal bij punt 2 even aan de orde worden gesteld. 

2. Gemeente. Ombuigingen sociaal domein; gesprek met Stef Meulenbelt. 

a. Wat deze voorgenomen ombuigingen betreft – zie schema- merkte Stef dat er 

door de Corona-crisis weinig voortgang is geboekt. De volgende 

opmerkingen/afspraken worden genoemd: 

1. Punt 1/2 : 18-/18+/praktijkondersteuner. Zoals het college ons al heeft 

aangegeven zal de ASDW worden betrokken bij de uitwerking van het plan betr. 

de praktijkondersteuner. 

2. Punt 3/4 : huishoudelijke hulp en dagbesteding. De keuzes die bij deze 

onderwerpen worden gemaakt, zullen voorgelegd worden aan de ASDW. Dit 

geldt ook voor: 

3. Punt 7: ombuigingen dagbesteding ouderen 

4. Punt 10: verlaging deel participatie-budget 

5. Punt 11: vitale vakantieparken 

6. Punt 13: omgekeerde toets. Het plan is er, maar moet nu worden uitgevoerd. 

Hierover zal de ASDW ook worden geraadpleegd. 

b. Over de begroting 2021/najaarsnota spitst de discussie zich toe op de vraag of de 

ASDW ook in het voortraject een inhoudelijke inbreng kan hebben. Volgens Stef is 

dat zeer ingewikkeld en stelt daarom voor om achteraf deze begroting en 

najaarsnota te bespreken, dus nadat de behandeling in de Gemeenteraad heeft 

plaats gevonden. Na ampele overwegingen wordt tot dit laatste besproken. 

c. De opvolger van Matthijs is er nog niet en daarom zal Stef het aanspreekpunt zijn 

voor de ASDW. 

d. Wij zullen zelf een afspraak maken met wethouder Smit. 
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e. Stef heeft onze opmerking over de “Westervelder” doorgegeven aan 

communicatie. We kunnen zelf contact met deze afdeling opnemen. 

 

 

f. De agenda voor de Politieke Avonden worden niet meer gepubliceerd in de 

Westervelder en dit vinden wij spijtig. We zullen hierover de griffie 

benaderen. 

g. OCO-folder. Stef denkt dat Susanne hierover ons contactpersoon is en hij 

benadert Susanne eerst even. 

h. Stichtingsakte. De gemeenteraad heeft op 8 sept.2020 de ASDW-verordening 

geaccordeerd. De notaris heeft de akte bijna rond. 

De voorzitter bedankt tenslotte Stef voor zijn aanwezigheid en zijn manier van 

beantwoorden van onze vragen. 

3. ASDW-zaken 

1. Oebele heeft een mooie lay-out ontwikkeld: hulde! Brenda zal iemand 

benaderen die voor visitekaartjes kan zorgen zoals wij dat graag willen: wel ons 

logo, maar verder leeg opdat we zelf onze naam en telefoonnummer kunnen 

invullen. 

2. Intermediairen 

- Het voorstel is om de verslagen van de gesprekken naar Corine te mailen en die 

bekijkt of het zinvol of geschikt is de verslagen op Facebook te zetten. 

- Koos heeft op 7 oktober een afspraak met de zorgcoordinator van S&E. Corine 

gaat mee. 

- Corine heeft een afspraak met de OCO en de Voedselbank en heeft een gesprek 

met de ombudsvrouw gehad. (zie Facebook). 

- Wemanda vraagt wie haar kan ondersteunen bij “haar sportverenigingen”. Corine 

tracht dit te doen. 

- Henny zal gaan praten met de beweegcoaches. 

- Brenda en Pals zullen gaan praten met vertegenwoordigers van de kerk. 

- Henny heeft gesproken met “Noabuur-Vledder” en doet verslag. Zij is gevraagd in 

hoeverre de ASDW iets kan betekenen voor twee onderwerpen: de eenzaamheid 

op de vakantieparken en zou er ook een buurtbus als van Noabuur in de andere 

kernen kunnen komen. 

- Oebele maakt binnenkort een afspraak met de dorpsraden, via Gerrit. 

- Willem heeft een gesprek gehad met mevr Pruim van W.M.W. en mantelzorg; 

verslag volgt. 
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3. De hei-dag. Corine, Brenda en Koos bereiden deze voor. Zal waarschijnlijk begin 

november worden. 

4. De stichtingsakte is bijna rond. ( zie 2 h). 

 

4.Thema’s 

 

 

 

 

 

 

 

 


