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Verslag van de vergadering van 10-02-2021. 

 

Afw.mk : Oebele en Pals; Henny zit voor. 

1. Opening. Om 19.45 uur kan Henny de vergadering openen. Er worden twee agendapunten 

toegevoegd: 3d Minimabeleid en 3 e Toetsingskader. Wat het verslag betreft wordt het punt 

4.2 aan de orde gesteld: willen wij een vervolg op het onderzoek van de Rekenkamer over de 

WMO? We zijn benieuwd of de opstellers ook onderzoeken bij de andere gemeenten hebben 

verricht en zo ja, hoe is dan vergelijking met Westerveld. Misschien kunnen via de Griffie het 

e.a.a. te weten komen. Het verslag wordt goed gekeurd. 

2. ASDW-zaken.  

2a. website. Het voorbeeld van Delft spreekt ons aan. Er is behoefte aan goede foto’s voor 

de site. Corine en Oebele gaan ermee aan de slag. 

2.b gaat naar de volgende vergadering. 

2.c. vervalt 

2.d gaat naar de volgende vergadering. 

2.e Dorpsnetwerk/WMW. Bij de laatste vergadering was Henny verhinderd. Er komt 

binnenkort een nieuwe bijeenkomst. Brenda heeft a.s. maandag contact met WMW (Henk); 

haar intermediair. Het lijkt zinnig dat Brenda en Henny het e.e.a. afstemmen. 

2f Stichting. Koos vertelt de zeer frustrerende gang van zaken rond de stichting en de 

financien: ambtelijke bureaucratie ten top. Het is te hopen dat men kans ziet om in februari 

deze zaak af te ronden, omdat er anders problemen met bepaalde facturen kunnen 

ontstaan. 

3. Gemeente . 

a. Verslag van het maandelijks overleg met Stef en Michiel. Corine heeft een vraag ter 

verduidelijking over de evaluatie. Verder geen opmerkingen of vragen. 

b. Clientenplatform. De vraag is welke rol dit platform nog heeft, nadat de Verordening van 

de ASDW is vastgesteld door het college. Hierin staat immers dat de ASDW het college 

adviseert over Participatie, WMO en Jeugd. Het is aan de gemeente om het platform juist 

te informeren. Henny en Pals hebben eens in de drie maanden overleg met dit platform 

en zullen dit onderwerp aan de orde stellen. 

c. Belevingsonderzoek. Na een uitvoerige discussie wordtvastgesteld dat: 

- Pals, Wemanda, Brenda en Henny de gegevens van het recente concept en van het 

onderzoek van 2017/18 gaan bestuderen en voor de volgende vergadering met hun 

bevindingen komen. 

- Susanne zal over bovenstaande gemaild worden met de vraag of dit ook past binnen 

de procedure van de gemeente. (Koos) 

d. Minimabeleid/gemeenteraad 9-2-2021. Inhoudelijk vinden we het beleid wel goed – 

met enkele kanttekeningen – maar de procedure is door de wethouder onjuist 
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weergeven: de ASDW is niet om een advies gevraagd en er is geen  sprake geweest van 

een tijdsdruk. De vergadering vindt dat dit beslist niet kan en dat er op gereageerd moet 

worden. Koos stelt wel voor dat er nog even met de gemeente van tevoren gebeld wordt 

over deze kwestie. 

e. Toetsingskader. Henny zal ons de stukken toesturen. Voor de volgende vergadering zal 

het onderwerp worden geagendeerd. 

4. Thema’s  

4a. Bloedprikken. Het is goed dat ISALA nu ook in Vledder en Havelte prikt. We sturen een 

briefje naar de directie met het dringend verzoek om er ook voor te zorgen dat Diever een 

priklocatie krijgt. ( Koos) 

4b.Inburgeringstraject. Na het goede gesprek met Caroline hebben we als ASDW een viertal 

vervolgvragen die wij van belang achten voor ons advies. Koos handelt af. 

4c OCO-koploper. Westerveld doet ook mee: mooi!. Corine houdt contact met Susanne. 

4.d Toeslagenaffaire. Geen nieuwe ontwikkelingen; geen opmerkingen. 

5. Rondvraag/sluiting. Geen opmerkingen voor de rondvraag en om 22.00 uur sluit Henny de 

vergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


