
Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 12-01-2022

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

heet een ieder van harte welkom

en in het bijzonder Erik Smit, wijkagent in Westerveld. Erik vertelt dat een wijkagent als

eerste het aanspreekpunt is voor de veiligheid, maar dat deze agenten ook voor heel veel

andere zaken worden aangesproken, zoals armoede, jeugdproblematiek, huur- en

woonproblemen. De tijd die wijkagenten  voor deze zaken hebben,  is wel minder geworden,

omdat hun inzet vaak in deze Corona-periode elders gevraagd wordt. Hij heeft veel overleg

met WMW, woningbouwcooperatie en de gemeente. Dit overleg verloopt de laatste tijd

goed. In de dorpen zelf is de gemeente niet zichtbaar volgens hem en de inwoners weten dan

niet waar zij zich zouden moeten melden. Het mogelijke contact is volgens Erik ook sterk

afhankelijk van de desbetreffende ambtenaar. Volgens hem vallen in Westerveld de gevolgen

van 2 jaar  Corona nog wel mee, maar er zijn wel meer meldingen van huiselijk geweld. Er is

ook breed overleg o.l.v. de coordinator van “ Meppel” en Erik zal nagaan of de bevindingen

van dit overleg – m.n. de aanbevelingen – met de ASDW gedeeld kunnen worden. Erik denkt

dat een prioriteit van de gemeente zou moeten zijn de bewoning van de vakantieparken en

de onterechte claims op WMO-gelden die dit tot gevolg heeft. Desgevraagd vertelt hij ook

nog dat het zgn. ketenbeleid er aan komt. Hij zal Oebele daarover informeren. De

ASDW-leden vinden de gang van zaken wat betreft dit ketenbeleid merkwaardig en zullen

vragen waarom wij niet om een advies zijn gevraagd. Pals zal dit eerst even kort sluiten met

Stef. Tenslotte dankt Pals Erik voor zijn tijd en de informatie die hij ons verschafte.

1b. Verslag vorige vergadering.

- bewonersonderzoek: vandaag meldde Stef dat hij nog geen gegevens van andere gemeente

heeft, maar dat er aan gewerkt wordt. Wemanda kent de gegevens van Westellingwerf en

deze zijn positiever dan die van Westerveld. Wij zullen zelf ook bij een paar omringende

gemeenten nagaan of wij die gegevens kunnen inzien.( Henny en Koos).

2. ASDW-zaken.

a.  Website/Facebook: Oebele en Wemanda kunnen na ket komende weekend voortvarend

aan de slag met de Facebookpagina. In februari gaan we bespreken welke eisen we aan onze

pagina gaan stellen en hoe we samen komen tot een goede inhoud.

b. Subsidie 2022 is toegezegd en komt waarschijnlijk rond de 20ste binnen. De kascontrole

over 2021 zal geschieden door Brenda en Chris.

c. “Aanbiedingsnotitie” ( van Cock) zal als volgt worden behandeld: de notitie wordt eerst in

groepjes besproken( Pals en Oebele; Brenda en Wemanda: Henny, Chris en Koos); elk groepje
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stuurt eventuele verbeteringsvoorstellen direct naar Cock( uiterlijk 1 febr.); Cock past zijn

eerste concept indien wenselijk/noodzakelijk aan en  het tweede concept wordt in onze

bijeenkomst van februari besproken.

d. Projectplan WMW.

Inhoudelijk willen we wel meedenken en uiteraard horen we later graag wat het e.e.a.

oplevert. Henny neemt contact op en vraagt naar de gang van zaken in deze Coronatijd en

meldt dat zij, Chris en Koos wel meedoen.

3. Adviezen/thema’s .

a. advies toegankelijkheid sociaal domein.

Op ons advies van 12 november 2021 hebben we op 20 december 2021 een reactie

ontvangen van het college, getekend door coordinator Stef Meulenbelt. Het enige pluspuntje

in de reactie vinden we het aangekondigde gesprek met de nieuwe gemeentesecretaris.

Inhoudelijk vinden we de reactie van een zeer bedenkelijk niveau en bezinnen ons op de

vraag wat nu te doen. Voordat we daarover een definitief besluit nemen, zal Pas eerst contact

zoeken met Stef en zullen we uiteraard een brief sturen naar het college. Het concept

hierover gaat eerst langs alle ASDW-leden.

b. Hof van Havelte . Het vervolg: Pals heeft contact gehad met de gemeente en er zal een

gesprek plaatsvinden tussen gemeente/ruimtelijke ordening, Knarrenhof en ASDW. De

bedoeling was om te wachten op een moment dat de vergadering weer fysiek kan, maar als

dit te lang duurt, graag binnenkort digitaal.(Pals en Henny)

c. Inburgering: we hebben op 3-11-2011 een advies verstuurd en zullen nu schriftelijk aan het

college vragen waarom de geldende termijnen voor beantwoording niet acht worden

genomen.(Koos)

d. Noordwestgroep. Koos heeft telefonisch contact gehad over een bepaalde kwestie en Pals

en hij zullen binnenkort een gesprek met de directeur hebben.

e. Omgevingsvisie. Wij zijn hierbij niet betrokken en ons is ook niet om advies gevraagd,

terwijl deze visie genoeg aanrakingspunten heeft met sociaal domein. Pals vraagt wederom

eerst Stef om uitleg
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4. Gemeente.

4a. Armoedebeleid . Pals en Henny hebben een gesprek gehad met de desbetreffende

ambtenaar en – naar verluidt – is er overeenstemming over de aanpassing van het beleid.

4b. Zo buiten zo binnen

Stef heeft onlangs per mail aangegeven dat over enkele weken de documenten aangeleverd

worden die we in augustus hebben aangevraagd.

5. Rondvraag/sluiting.

- Oebele vraagt of hij een actuele lijst met NAW-gegevens van onze club mag hebben

en meldt dat het clientenplatform van onze site is verwijderd.

Brenda vraagt – mede gezien deze vergadering – aandacht voor onze relatie met de

gemeente, waarop de voorzitter antwoordt: “Zonder wrijving geen glans” en

diezelfde voorzitter sluit om 21.15 de vergadering onder dankzegging van ieder voor zijn of

haar inbreng.
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