
Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag  vergadering 9 -2-2022. Afw. Oebele.

19.30 uur:

1a Pals opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij stelt voor om

eerst het gesprek met de gemeentesecretaris voor te bereiden. Voor ons staan een

paar onderwerpen centraal: wat verwacht de gemeentesecretaris van ons, hoe kijkt

zij aan tegen het sociaal domein en de werkwijzen daarbinnen. Uiteraard hopen we

ook dat we antwoord krijgen op onze vragen over de toegankelijkheid van het sociaal

domein.

20.00 uur:

Gesprek met de gemeentesecretaris mevr Bruijn-van den Berg  en Stef Meulenbeld.

Tijdens dit gesprek komen de onderwerpen zoals hierboven verwoord uitgebreid aan

de orde. Mevrouw Debbie Bruijn vertelt uitgebreid en enthousiast over haar manier

van werken: snelle en directe communicatie, altijd overleg zoeken, luisteren en

zoeken naar oplossingen. Wat het functioneren van KCC betreft en de

toegankelijkheid legt ze uit dat er al hard gewerkt wordt aan diverse verbeteringen en

die zijn soms ook al zichtbaar in de praktijk. Als het goed is, zullen wij hopelijk geen

klachten meer over horen, aldus mevr Bruijn. Er is wel een groot personeelsverloop

en dat baart haar zorgen, evenals de inzet van veel extern personeel. Ook denkt zij

dat het wel verstandig zou zijn als de ASDW de verbinding zoekt met de

gemeenteraadsleden over het uitwerken van thema’s betreffende het sociaal domein.

Zij gaat er ook vanuit dat naast de gevraagde adviezen van ons vooral de ongevraagde

adviezen van veel waarde kunnen zijn. En de gemeentesecretaris vindt een goed idee

als wij het nieuwe college en de nieuwe raadsleden informeren over de thema’s die

wij als ASDW belangrijk vinden. Zij maakt zich zorgen over de kosten van de jeugdzorg

en dat dit de nodige aandacht zal vragen. Om 21.15 uur dankt Pals de gasten voor het

zeer prettig gesprek.

21.15 uur:
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2. ASDW-zaken

2.1 “een benen op tafel sessie”. Hoewel dit praktisch moeilijk uitvoerbaar is, wil Pals deze

sessie graag laten plaats vinden tijdens ons uitgesteld etentje. Afspraak: 18 maart, 19.00 uur;

Dwingeloo.

2.2 “Mail-discipline”. Komt bij 2.1 aan de orde.

2.3  Aandachtspunten voor nieuw college en nieuwe raad; herziene opzet van Cock wordt

besproken. Enkele opmerkingen: graag opnemen dat de adviesraad ( of welke vorm dan ook

) een verplicht nummer is voor gemeenten; graag ook noemen dat we gebruik maken van

onze intermediairen om ons te voeden vanuit de inwoners.  Wat de genoemde thema’s

aangaat, denken we dat het goed is om hierover tijdens onze volgende vergadering

uitgebreid aandacht aan te besteden.  Hierbij wordt er vanuit gegaan dat een ieder goed

nadenkt over concrete thema’s die in de notitie moeten worden opgenomen. Spoedig  na de

volgende vergadering ( 9 maart )  zal onze notitie verzonden moeten worden.

3. Gemeente

3.1 Maandelijks overleg gemeente. N.a.v. punt 4: overleg  Hof van Havelte, Knarrenhof,

gemeente en ASDW. Henny zal het initiatief nemen.

3. 2. Overzicht “Zo buiten zo binnen”. Er zal contact gezocht worden met WMW.

4. Thema’s/adviezen

4.1  Reestmond/ NoordWestGroep. Chris, Pals en Koos zullen zich gaan verdiepen in dit

thema; volgende keer op de agenda.

22.15 uur: rondvraag/sluiting: Wemanda vertelt dat onze Facebookpagina een upgrade

heeft gehad en dat zij de beheerder is. Ze zou het fijn vinden als we in onze volgende

vergadering over de inhoud ervan gaan praten. Hierna sluit Pals de vergadering.
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