Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 14-10-2020
Afw. m.k.Wemanda, Oebele en Willem.
1. Opening. De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Twee opmerkingen n.a.v. het verslag: 2f is afgehandeld(Henny) en 2g:
Corine zal contact opnemen met Stef over de OCO-folder.
.
2. ASDW-zaken.
2.1 De Stichting. Deze is klaar. Er moeten nog verschillende formulieren door ons
ingevuld worden. Het streven is er op gericht om op 25 november a.s. de wethouder
de akte te overhandigen en om de Samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
2. 2. Intermediairen.
- beweegcoaches. Henny heeft hiermee een gesprek gevoerd; verslag volgt nog. Ze kwam tot
de ontdekking dat de gemeente 4 dorpsnetwerken heeft en dat de 4 coaches vooral in het
voorliggend veld werkzaam zijn. Tijdens het gesprek kwamen twee onderwerpen aan de orde
waar de ASDW misschien ondersteunend voor kan zijn: een eigen website voor de coaches
en de klachten over de WMO.
- zorgcoordinator/-ondersteuner van Stad en Esch. Corine en Koos hebben gesproken met
Wijnie Lalkens. Ook in dit gesprek kwamen twee onderwerpen naar voren die interessant zijn
voor de ASDW: de jeugdhulpondersteuner en de overgang van bo naar vo wat de middelen
betreft voor extra ondersteuning. Koos zal eerst navraag doen bij het Samenwerkingsverband
vo.
- het vervolg: afgesproken is dat we een verslag van een gesprek sturen naar Corine die dan
bekijkt of het iets is voor Facebook. Inhoudelijk maken we een onderscheid tussen een
vervolg voor de korte termijn en de lange termijn. Degene die het gesprek voerde, bepaalt
zelf dit onderscheid en bewaakt ook of de onderwerpen op tijd worden geagendeerd.
Onderstreept wordt de noodzaak om ieder geval contact te houden met de intermediairen.
OP onze volgende vergadering komt dit onderwerp opnieuw aan de orde en dan heeft elk lid
van zijn of haar intermediaren bepaald welke onderwerpen voor de korte en welke voor de
lange termijn zijn.
2.3 Onze hei-dag.
Het voorstel voor deze dag ligt er, maar gezien de nieuwe Corona-maatregelen lijkt het ons
verstandig om deze dag uit te stellen.
2.4 Visitekaartjes.
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Brenda heeft contact gehad met de maker. Zij stelt voor 50 pp. Ze overlegt met de
penningmeester over de kosten.

3. Adviezen/thema’s
3.1 Voortgang van de vier adviezen. Dit loopt; komen tzt opnieuw aan de orde.
3.2 Klachten sociaal domein. Vanwege de aanhoudende klachten overwegen we om
opnieuw een advies hierover uit te brengen. Corine zal nog contact zoeken met de
ombudsvrouw en haar vragen of ze ons advies wil ondersteunen.
3.3Beschermd wonen. Henny en Pals praten mee.

4. Gemeente.
4.1. gesprek met de wethouder op 25-11-2020:
We denken dat we open gesprek zouden moeten voeren. Het aanbieden van de akte en het
ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst kunnen hiervoor wellicht een goede aanleiding
zijn.
Specifiek vragen we aandacht voor:
- inhoudelijk overleg over de beleidsaspecten van de begroting van het sociaal domein en de
betrokkenheid van ASDW hierbij.(zie ASD Meppel hierbij). Koos gaat na bij Financien hoe de
procedures zijn.
- uitbreiding gemeentelijke ondersteuning gewenst voor de ASDW, zoals de ASD Meppel dat heeft.
- termijn van advisering en terugkoppeling gemeente in het kader van een meer partnership relatie.
4.2 Toegankelijkheid website Westerveld.
Oebele heeft hier werk van gemaakt en de website laten onderzoeken. Op een paar punten na
schijnt de website goed toegankelijk te zijn. Oebele gaat hier verder mee: overleg Suzanne en met
Geke Kiers (VN-ambassadeur Gemeente)
4.3 publicatie politieke stukken in Westervelder. Is afgehandeld door Henny.
5. Rondvraag/SluitingIvm het gesprek met de wethouder op 25/11 is onze volgende vergadering op
11 november om 20.00 uur.
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De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

Adviesraad Sociaal Domein Westerveld, Postbus 50, 7970AB Havelte
website: www.asd-westerveld.nl / email: secretariaat@asd-westerveld.nl

