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Verslag van de vergadering van 12-05-2021. 

Afwezig met k.: Wemanda 

1. Opening, verslag. 

Pals opent om 19.30 uur de vergadering . Wat het verslag betreft wordt een 

opmerking gemaakt bij 4.3 Jeugdzorg: Henny en Pals hebben de vragen over dit 

onderwerp ook ingebracht bij het tevredenheidsonderzoek. De webinar van de 

Koepel zal worden gevolgd door Brenda, Koos en Pals of Henny. 

 

2. ASDW-zaken 

2.1 Actielijst. Er worden een paar opmerkingen gemaakt en deze zullen door Koos in 

de volgende versie worden verwerkt. 

 

3. Gemeente 

3.1 verslag maandelijks overleg gemeente van 12-mei. 

Het verslag wordt puntsgewijs besproken. Drie opmerkingen: 1. Onze signalen 

over de huishoudelijke hulp zal Michiel intern bekijken. 2. Wij werken graag mee 

aan het bulletin van de gemeente; Corine neemt dit op zich; Koos informeert 

Michiel. 3. Wij zijn tevreden over de bijeenkomst met de wethouders, die Stef zal 

regelen. 

3.2 brief van college aan gemeenteraad. Deze brief is besproken met Stef en Michiel 

en dan met name over de jeugdzorg. Voordat wij als ASDW een advies gaan 

uitbrengen zullen we eerst horen wat de webinar van 14 juni ( 19.30) van de 

Koepel ( zie 1 ) oplevert. En Michiel vroeg of wij vervolgens met de gemeente 

willen overleggen. 

3.3 jaaragenda en jaarplan 2022. De jaaragenda hebben we ontvangen; wordt 

verspreid en komt de volgende keer op de agenda. 

 

4. Thema’s /adviezen 

4.1 Priklocatie Diever 

Isala heeft Hart van Diever goed gekeurd. We wachten het vervolg af. Oebele zegt 

dat er in Havelte geen priklocatie meer is; andermaal contact met Isala. 

4.2 Inburgering-advisering. We hebben heel goed overleg kunnen voeren met 

Caroline. Zij zal ons het beleidsplan en de onderwijsaanbestedingen opsturen. 

Koos zal nog bij de Koepel informeren of er meer regio’s zijn die adviesraden 

uitsluiten. 
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4.3 Beleidsplan schuldhulpverlening. Henny en Pals hebben het overleg positief af 

kunnen sluiten. Pals stuurde vervolgens ons het advies op – in verband met de 

haast die geboden was – en vroeg  of wij akkoord gingen. Niemand reageerde 

negatief en  het advies is daarom door de ASDW bekrachtigd. 

 

5. Rondvraag/sluiting. 

Corine meldt dat het OCO-overleg positief verloopt. Henny is projectleider 

geworden en Corine neemt het onderdeel communicatie voor haar rekening. 

Oebele heeft er voor gezorgd dat we de volgende keer wel in de gemeentegids 

staan. 

Pals sluit om 21.00 uur de vergadering nadat hij een ieder heeft bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 


