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 Verslag van de vergadering van 08-12-2021. 

 

1. Pals opent om 19.30 uur deze digitale vergadering, met dank dit keer aan Wemanda. 

Over het verslag worden geen opmerkingen gemaakt en de agenda wordt met twee 

onderwerpen aangevuld( zie 3 e en 3 f.) 

2. ASDW-zaken. 

a. Website en Facebook. 

Oebele verwacht van de andere leden hun kritische blik en aanvullingen. 

Wemanda zal samen met Oebele trachten onze Facebook- pagina te laten 

functioneren.  

b. Evaluatie Klankbordgroep. Positieve bijeenkomst en goed dat we samen in het 

voorjaar de begroting kunnen bespreken. Jammer dat een paar partijen niet mee 

spraken. Misschien hadden wij de bepaalde agendaonderwerpen iets minder 

stellig moeten formuleren. 

c. Procedures mail en app. Na een kort gesprek is afgesproken dat: 

- we kritisch zullen zijn of ook echt alles naar iedereen moet worden 

gemaild/geappt. 

- we een onderwerp naar de secretaris mailen als we dit onderwerp willen 

agenderen of als we niet zeker weten of het  een agendapunt is. 

3. Adviezen/thema’s. 

a. Resultaten client ervaringsonderzoek. Opvallend is het grote verschil tussen 

Participatie en WMO. Dit wordt wel gerelativeerd door de kleine aantallen. De 

trend voor de WMO is negatiever in vergelijking tot 2017. Wat de OCO betreft 

gaat Henny er vanuit dat de werkzaamheden van de “Koplopersgroep”  een 

positieve werking zullen hebben. Oebele vraagt zich af wat de rol van de 

gemeenteraad in deze is. Pals zegt dat volgens Stef het college op basis van deze 

uitkomsten met aanbevelingen kan komen en die ook naar de gemeenteraad zal 

sturen. We krijgen nog de uitkomsten van te vergelijken gemeentes.  Wij wachten 

eerst op de reactie van het college op ons advies over de toegankelijkheid van het 

sociaal domein en de mogelijke aanbevelingen van het college. 

b. Hof van Havelte. De vraag is of we over dit onderwerp een advies zullen 

uitbrengen. Na het verwoorden van de argumenten pro en contra wordt besloten 

om op dit moment geen advies richting het college te sturen. Er wordt eerst 

contact opgenomen met de ombudsvrouw en we wachten op de aangekondigde 

dorpsvisie van Havelte. 
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c. Premantelzorgwoningen. Henny, Brenda en Koos hebben de beleidsnotitie 

besproken, van commentaar voorzien en vragen aan de opstellers gesteld. De 

antwoorden zijn niet bevredigend en als dit zo blijft, zullen we onze bezwaren in 

een advies verwoorden. Dat zal spoedig gebeuren omdat het college dit 

onderwerp nog in december wil afhandelen.   

d. Werkgelegenheidsonderzoek. Chris en Henny zijn namens de ASDW de 

gesprekspartners en hebben het eerste gesprek over een  voorlopige plan als 

positief ervaren. Inhoudelijk zouden zij aan een geheimhoudingsplicht zijn 

gehouden, hetgeen volgens de vergadering niet kan. 

e. Minimavoorziening. De gemeente heeft aangegeven dat er ook met dit 

onderwerp  enige haast is en omdat Pals en Henny zich eerder met dit onderwerp 

hebben bezig gehouden, zullen zij zo spoedig mogelijk met de desbetreffende 

ambtenaar contact opnemen. 

f. Beschermd wonen. De oorspronkelijke planning is aangepast: niet per 1-1-2022 

zou de zaak worden afgehandeld maar in het 1ste kwartaal van 2022. 

4. Gemeente. 

a. MOG 2-12-2021. Oebele vraagt zich af of het zinvol is als hij contact met de 

gemeente opneemt over de toegankelijkheid van de gemeente-website. Lijkt heel 

zinvol. Over de aanwezigheid van Ilse Koekoek bij onze vergaderingen neemt Pals 

nog even contact op met Stef en voorlopig zou het MOG moeten blijven 

functioneren.  

b. Nieuw college en gemeenteraad. Cock vertelt dat hij de Powerpoint van ons zal 

herzien met verwijzingen naar onderliggende stukken. Als dat klaar is, zullen hij 

en Pals de 17 onderwerpen gaan uitwerken die interessant kunnen zijn voor de 

plaatselijke politici. 

c. Wijkagent . Oebele zorgt er voor dat deze agent bij onze vergadering in januari 

aanschuift: fysiek of digitaal. 

5. Rondvraag/sluiting. 

Henny vraagt of wij ook benaderd zijn of bekend zijn met de werkgroep “Dwingeloo 

in actie”; dit blijkt niet het geval. 

En wederom kan Pals 0m 21.15 uur de vergadering sluiten en wenst een ieder alvast 

heel fijnen feestdagen. 


