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Verslag van de vergadering van 22-09-2021 

1a. Opening. Pals opent om 19.30 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom en 

met name Wemanda die na haar ouderschapsverlof nu weer aanschuift. 

1b. Verslag vorige vergadering. 

- Door het vertrek van Corine zullen Brenda en Koos de Hei-dag voorbereiden.  

- Facebook: Oebele zal dit overnemen en heeft binnenkort hier een gesprek over met 

Corine.Het lijkt ons goed om nog eens aandacht te besteden aan de vraag hoe wij Facebook 

willen gebruiken. 

- 3.1 Contact gemeente: nog niet aan de orde gesteld; gebeurt de volgende keer. 

- Nieuwsbrief Sociaal Domein: Oebele en Pals stellen hiervoor een artikel op. 

- 3.3 antwoord 2 van de reactie van het college van onze brief over voorjaarsnota: zoeken we 

uit en volgende keer op de vergadering. 

2. ASDW-zaken. 

2.1 nieuwe leden ASDW. Drie belangstellende hebben gereageerd. Pals en Koos voeren 

binnenkort nog een gesprek met een kandidaat en nodigen vervolgens twee uit voor de 

volgende vergadering.( ( 13 oktober) 

2.2 Onze activiteit/etentje: 27 oktober a.s. ; 18.00 uur; waarschijnlijk Dwingeloo. 

2.3 Klankbordgroep.  

- we vragen of deze bijeenkomst op 10 of 24 november kan plaatsvinden.(Koos) 

- de volgende vragen zouden wat ons betreft aan de orde kunnen komen: 

* hoe komt het dat het sociaal domein zo weinig op de agenda van de gemeenteraad 

staat. 

 * wat zijn de grootste knelpunten in het sociaal domein Westerveld. 

 * zouden we elkaar kunnen versterken? Hoe? 

* neemt de gemeenteraad “Zo buiten zo binnen” ook serieus? Hoe merken de 

inwoners dit? 

 2.4 gesprek met wijkagent: 10 november 2021; 19.30 uur. Henny vraagt 
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 2.5 de voortgang/mail van 18 augustus jl 

 1. verslag ombudsvrouw: staat op de agenda van vandaag( 4.6) 

 2. wijkagent: zie 2.4 

3. jeugdbeleid: Wemanda, Brenda, Henny en Pals bereiden een korte notitie voor onze 

volgende vergadering en die we ook kunnen gebruiken in onze gesprekken met de 

gemeente.  

4. (pre-) mantelzorg: Zie mail van Susanne; we praten graag mee, vanaf het begin: Brenda, 

Hennie en Koos. 

5. inburgering. Als het plan van aanpak krijgen we die van Caroline; Koos houdt contact. 

6. advies leerlingenvervoer: zie 3.3. 

2.6 Website. Oebele heeft de mededeling van Isala over de priklocatie in Diever opgenomen. 

Tijdens elke vergadering gaan we even na wat er op onze website geplaatst kan worden. 

2.7 gesprek met WMW. Henny en Benda vertellen over het gesprek met Welzijn: 

a. er is veel frustratie over het feit dat de gemeente blijkbaar niets doet met “Zo buiten zo 

binnen”, terwijl dit initiatief er al 8 jaar is. 

b. de gemeente is slecht bereikbaar en deze krijgen we zelf ook. Het geldt voor het 

functioneren van het KCC en de toegankelijkheid van het sociaal domein. Ook de 

ombudsvrouw heeft hierover al het een en ander gezegd. 

We hebben als ASDW hierover al eens een advies uitgebracht en we zullen hierover opnieuw 

adviseren, eventueel i.a.a. de gemeenteraad. Pals neemt hierover nog contact met de 

ombudsvrouw. Op de volgende vergadering bespreken we een concept advies.  

3. Gemeente. 

3.1 M.O.G. van 9-9-2021 

- Clientenplatform. Uiteraard is het aan de gemeente dit op te lossen. 

3.2. gesprek met wethouders. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat we het liefst de 

wethouders uitnodigen voor onze ASDW-vergadering. Pals zal contact opnemen. De 

toegestuurde stukken bespreken we de volgende keer. 
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3.3 reactie college over ons advies leerlingenvervoer.We zullen een antwoord schrijven met 

daarin een opmerking over de oorzaak van de verlate reactie van het college en een vraag 

hoe een eventueel nieuwe kwestie zal worden opgelost nu er nog geen nieuwe verordening 

is. 

4. Adviezen/thema’s   

4.1 Knarrenhof. Henny heeft uitgebreid gesproken met voorzitter van de trekkersgroep. 

Deze stelt zeer teleurgesteld te zijn in de opstelling van de gemeente: tot nu toe zijn er 15 

locaties aangedragen maar die werden door de gemeente afgewezen. En stelde deze 

voorzitter: “Wij hebben geen tijd”. Henny belt nog met de desbetreffende ambtenaar. Als 

ASDW zullen wij een advies uitbrengen. 

4.2.Koploper OCO.   

Henny informeert ons andermaal over de gang van zaken en dan m.n. over de 0-meeting die 

zal worden gehouden. Het project verloopt voorspoedig. 

4.3 Pre-mantelzorg: zie 2.5. 4 

4.4 Inburgering: zie 2.5.5 

4.5 Zorg in de klas: Brenda heeft contact gezocht met de school en hoorde dat de school 

zeer enthousiast is.  Zij zal ook nog een andere school benaderen. 

4.6 verslag ombudsvrouw: volgende vergadering 

4.7 beschermd wonen:idem 

5. Rondvraag/sluiting. 

Pals sluit om 21.45 uur de vergadering, nadat hij heeft vastgesteld dat we een zeer volle 

agenda uitstekend hebben besproken.  

 

  

 

 

 


