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Verslag van de vergadering van 10-11-2021 

1a. Opening. Pals opent om 19.30 uur deze digitale vergadering – met dank aan Brenda -en 

heet een ieder van harte welkom. 

1b. Verslag vorige vergadering. 

Over het werkgelegenheidsproject: Henny en Chris hebben een afspraak gemaakt. 

2. ASDW-zaken. 

a.  Website/Facebook: Oebele vertelt dat hij  nu met Facebook kan werken. Hij vraagt zich af 

of we ook een Twitteraccount moeten hebben en zo ja met welk mobiele telefoonnummer. 

Wat de website betreft vraagt Oebele de andere leden nadrukkelijke om interessante 

artikelen naar hem toe te sturen, die hij dan op de site kan plaatsen. Chris en Cock wordt 

gevraagd hun persoonlijke gegevens met  een heel mooie foto aan te leveren. 

b. Evaluatie gesprek met de wethouders.  

- “Fijn dat we  in het voorjaar door het college worden uitgenodigd voor overleg over de 

nieuwe begroting”, aldus Cock en hij denkt dat het ook verstandig is om de suggestie ter 

harte te nemen om onze punten onder de aandacht te brengen van het college en de 

politieke partijen ten tijden van de gemeenteraadsverkiezingen. 

- na een korte discussie over Zo buiten zo binnen lijkt het verstandig om te wachten op  de 

toegezegde overzichten die zouden worden gestuurd en we kunnen dan misschien ook zien 

wat de rol van WMW  hierin is. 

- We gaan nu geen advies uitbrengen over het jeugdbeleid maar betrekken dat bij 

agendapunt 4b. 

c. advies inburgering: 

- deze advisering verliep onder tijdsdruk en in tegenspraak met een oude afspraak: een 

advies wordt altijd in de raad besproken. Desalniettemin verliep het dit keer goed. 

- de totstandkoming van het advies ging ook goed: een ieder had ruim de tijd om te 

reageren. 

d.  Onze activiteit/etentje: 19 november a.s. gaat niet door. Er wordt gezocht naar een 

nieuwe datum in het nieuwe jaar zonder Corona. 
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3.  Adviezen/thema’s . 

a. advies toegankelijkheid sociaal domein. 

Na een uitgebreide discussie over het advies zal: 

- de tekst taalkundig worden aangepast 

- zal het voorgestelde onderzoek naar het functioneren van het KCC centraal staan 

- zullen de andere onderdelen wel worden opgenomen, vooral door de lange geschiedenis 

die zij hebben 

- zal in enkele omissie worden voorzien: wat de wethouder zei wel opnemen en noemen 

dat het in bepaalde gemeenten wel goed gaat. 

b.  Hof van Havelte . N.a.v. het gesprek met de wethouders gaan we eerst op zoek naar 

nieuwe achtergrondinformatie. ( Henny, Oebele en Koos). 

c. Beschermd wonen. We hebben de informatie ontvangen en de planning is helder. We 

zullen vragen of de genoemde procedure bekend is bij het college en wanneer wij gevraagd 

worden om een advies uit te brengen en hopelijk gebeurt dit op tijd. 

d. Zorg in de klas. Brenda vertelt dat er een eerste aanzet is voor echte samenwerking tussen 

de gemeente en het Samenwerkingsverband b.o.  Wemenda heeft niets meer gehoord uit 

Hoogeveen over de Zorg in de klas en denkt dat het verstandig het hier bij te laten. 

4. Gemeente 

a. Klankbordgroep. Op 24 november; digitaal; de genoemde vragen zijn besproken. 

b. Verkiezingen . Het lijkt verstandig om voor de verkiezingen de politieke partijen en het 

formerend college onze aandachtspunten te sturen. Pals en Cock bereiden de vergadering 

van 16 december voor. 

c. contact wijkagent. Ondanks heel veel pogingen is het Henny niet gelukt een afspraak te 

maken. Oebele gaat het proberen voor 12 jan 2022 om 20. 00 uur. 

 

5. Rondvraag/sluiting. 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en daarom sluit Pals  om 21.00(!!) uur de vergadering. 
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