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Verslag van de vergadering van 13-01-2021 
 
1. De voorzitter opent om 19.30 uur deze Zoom-Teams-vergadering, die wederom door 

Brenda was georganiseerd. N.a.v. het verslag vraagt Pals aandacht voor de kwestie van 
schrijnende gevallen: klinkt in strijd met wat de ASDW behoort te doen, maar in 
bepaalde situaties kan niets doen geen optie zijn. En uiteraard worden deze kwesties 
eerst in de ASDW besproken. Wemanda vindt dat bij het KCC het er ook  om gaat hoe  
laagdrempel het sociaal domein is. Pals en Henny vullen achtereenvolgens aan wat KCC 
betreft: hoe is het  empathisch vermogen en volgens welke instructies moet er gewerkt 
worden. Koos vraagt aandacht voor het belevingsonderzoek: wordt agendapunt 2.6. 

2. ASD-zaken 
2.1 Gebruik Facebook/website. Corine vindt het lastig om te bepalen welke thema’s 

geplaatst moeten worden; welke zijn interessant voor de inwoners. Na een korte 
discussie zijn we het eens over het volgende: een ieder van ons gaat steeds na of het 
thema waar hij/zij zich mee bezig houdt ook iets is om op Facebook of op de website 
te plaatsen. Brenda en Wemanda geven aan dat er wel een verschil moet zijn tussen 
de teksten die je op Facebook of op website plaatst. Oebele zegt dat hij bezig is hoe 
onze website meer gevuld kan worden. Hij bekijkt daarvoor ook de websites van 
andere adviesraden. Hij wil wel graag dat de foto’s op de site veranderen. Corine 
onderstreept dit: het lijkt nu meer op de site van de plaatselijke VVV. Volgens Henny 
is het onderwerp “Bloedprikkken” geschikt is voor plaatsing. Inhoudelijk zegt zij haar 
medewerking toe. 

2.2 Communicatieplan.Volgens Corine zouden we nog meer werk moeten maken van 
het onderwerp intermediairen. Volgens het plan zouden we nu een volgende stap 
kunnen zetten, nl het komen tot een mailinglist voor geinteresseerden. Besloten 
wordt om nog even te wachten met deze stap. 

2.3 Dorpenoverleg. Op het verzoek van de voorzitter van dit overleg om voor een 
volgende nieuwsbrief kopij te leveren, reageren we positief. De vraag van Wemanda 
hoe deze nieuwsbrief bij de inwoners komt, kunnen we niet beantwoorden. 

2.4 Rooster van aftreden: 
- Opgesteld op basis van de statuten van onze stichting. 
- Het verzoek is om minimaal twee maanden van tevoren aan te geven of je stopt  

of niet. 
2.5 rekening 2020 en begroting 2021.  De leden gaan akkoord met dit concept.Er volgt 

nog overleg over dit concept met de gemeente, omdat de gemeente tot nu toe de 
betalingen heeft verricht en bekeken moet worden of dit juist is gebeurd. 

2.6 Belevingsonderzoek. Zeker nu de Rekenkamer zo negatief is geweest over het 
sociaal domein is het van belang hoe de inwoners het sociaal domein ervaren. Het 
zal een moeilijke klus worden, maar we gaan  toch de mogelijkheden bezien. ( 
Henny, Pals en Koos). 
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3. Thema’s/adviezen.  
3.1 en 3.2: POH en 18-/18+ Brenda en Henny hebben gesproken met Stef, Michiel en 

Lidia Bos( jeugdconsulente). De belangrijkste items uit dit gesprek: 
- uit een Drents onderzoek blijkt dat de inzet van een POH niet goedkoper is 
- Lidia gaat nog bij de huisartsen navraag doen 
- de gemeente neemt nog geen standpunt in; wacht af. 

Wemanda vertelt uit eigen ervaring dat de samenwerking met een POH zeer 
waardevol is. Brenda  geeft aan dat de 18-/18+ ingevuld wordt om de overgang van 
jeugdzorg naar WMO soepel te laten zijn. Hierbij kan ook de verlengde jeugdzorg 
ingezet worden. 

3.3 Folder OCO.Corine ne Pals nemen contact op met de gemeente om een aanzet te 
geven om te kunnen komen tot deze folder. 

3.4 Bloedprikken. Er is nog geen reactie van de gemeente gekomen op dit goed 
initiatief, dat ook door Icare-Vledder wordt ondersteund. 

3.5 Wet inburgering. Omdat de invoering van deze wet (1-1-2022) vele consequenties 
heeft voor de gemeente en de desbetreffende inwoners zijn we heel benieuwd naar 
het verloop ervan in onze gemeente. Caroline van Kooten, de ambtenaar die zich 
met dit onderwerp bezig houdt, wil ons graag informeren. Henny, Pals, Oebele en 
Koos zullen dit onderwerpen in eerste instantie gaan bestuderen. 

3.6 NoabuurVldder/Havelte. Henny vertelt dat er burgerinitiatief is om de “bus van 
Vledder” ook te laten rijden in Havelte. Indien nodig zullen we dit initiatief 
ondersteunen. 

4. Gemeente. 
4.1 Klankbordgroep. De vergadering wordt gehouden op 19 januari a.s via Zoom. Henny, 

Corine, Oebele en Pals nemen deel aan dit overleg. Wat ons betreft worden de 
volgende onderwerpen besproken: 
- Ontstaan vd klankbordgroep, taak en rol ervan en de gang van zaken. 
- Is er voldoende zicht op de gevolgen van de Corona-epidemie? ( eenzaamheid, 

jongeren, ZZP-ers, etc 
- En dit mede gezien de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer 
- Is er sprake van de menselijke maat in het sociaal domein? Zijn er signalen van 

inwoners? Komt er een belevingsonderzoek?  
- En met welke onderwerpen binnen het sociaal domein houdt de gemeenteraad 

zich bezig. 
4.2 Onderzoek Sociaal Domein van de Rekenkamer . Het college heeft een reactie 

gegeven op het rapport. Het is goed dit onderwerp in de Klankbord aan de orde te 
stellen, mede de Corona-gevolgen, het minima-beleid en de noodzaak  van 
belevingsonderzoek. 

4.3 Minimabeleid. 
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Henny en Pals hebben gesproken met Saskia Slats. Onze vraag is of dit beleid ook nog 
mogelijk is in deze Corona-tijd. 
 
 
 
4.4 Overleg Stef en Michiel. 
 
De volgende onderwerpen worden genoemd voor dit overleg: kwetsbare groepen in 
de lockdown, sociaal teams op huisbezoek?, folder OCO; OCO-Vledder, dashboard 
Westerveld? 
 

5. Rondvraag/sluiting. 
- Wemandavertelt dat ze in blijde verwachting is. PROVICIAT! 
- En Henny is lid geworden van het bestuur van Alzheimer Nederland 
- En Pals, hij sluit om 21.30 uur de vergadering, onder dankzegging voor de 

inbreng van een ieder. 

 

KN 14-1-2021 

 

 

 

 

 

 

 


