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Verslag van de vergadering van 13-10-2021 

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

in het bijzonder onze twee nieuwe leden Chris en Cock, waarna het voorstelrondje begint. 

1b. Verslag vorige vergadering. 

- Pals en Oebele hebben een stukje geschreven voor de Nieuwsbrief Werk en Inkomen. 

1c. De agenda wordt als aangepast: 2.3 schrappen: =5 en toevoegen 4.9 (begroting 2022). 

2. ASDW-zaken. 

2.1 Website/Facebook: Oebele heeft contact gehad met Corine en Maurice. Het eea 

verloopt traag. Misschien kan onze pagina gekoppeld worden aan het mailadres van ASDW. 

De inhoud van onze Facebookpagina komt later aan de orde; misschien tijdens onze 

heisessie. 

2.2 Onze activiteit/etentje: 19 november a.s. ; plaats volgt. 

  

3. Gemeente. 

3.1 M.O.G. van 07-10-2021.  

1.b aandachtspunten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Cock vraagt zich af dit misschien 

iets voor ons is. De vergadering denkt van wel; in januari op de agenda. 

3.2. contact persoon ASDW. Hier wordt positief op gereageerd. Deze persoon wordt dan 

voor een deel van onze woensdagavondvergadering uitgenodigd. 

3.3 nieuwe reactie college over ons advies leerlingenvervoer. We gaan akkoord met de 

bijgestelde reactie. 

3.4 Zo buiten zo binnenOp basis van een discussie over dit onderwerp vindt de vergadering 

dat we meer informatie nodig hebben. Brenda en Henny zullen daarom navraag doen bij 

WMW. Koos probeert bij de gemeente te achterhalen hoeveel van de oorspronkelijke 

subsidie is uitgegeven 

3.5 Werkgelegenheidsproject. Henny en Chris geven aan hier graag met de gemeente over 

te willen nadenken. Pals geeft de namen door aan Michiel. 
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4. Adviezen/thema’s  en 5. Gesprek wethouders 

De hieronder genoemde onderwerpen willen we bespreken met de wethouders. Na een 

korte discussie hierover kiezen we ervoor om onze vragen van tevoren op te sturen. De 

vragen worden geformuleerd door de genoemde leden: 

a. Begroting 2022 ( Cock). 

b. Bereikbaarheid sociaal domein. ( in eerste instantie door Henny en later door Wemanda, 

Henny en Koos) 

c. (pre)mantelzorg/Knarrenhof. (Henny) 

d. Visie dorpsnetwerken/ Zo buiten zo binnen(Cock) 

e. Jeugdbeleid( vragen zijn al geformuleerd door Brenda, Wemanda en Pals). 

De overige onderwerpen worden door geschoven naar een volgende vergadering, te weten 

4.4 ( zorg in de klas), 4.6 (bescherm wonen) en 4.8 ( bereikbaarheid van de wijkagent) 

5. Rondvraag/sluiting. 

Gevraagd wordt om de vragen voor het gesprek met de wethouders ( zie hierboven) en de 

eventuele reactie op dit verslag uiterlijk zaterdagmiddag 16 oktober te mailen naar Koos. 

Pals sluit om 21.30 uur de vergadering, nadat hij heeft vastgesteld dat we kunnen terug zien 

op een zeer zinvolle, zeer effectieve en zeer plezierige bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 


