
Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Kort verslag van de vergadering van 13-04-2022; 18.00 uur.

Afw. m.k.: Chris

1. Opening. Welkom; verslag vorige vergadering: Henny vertelt over een actuele

kwestie wb de wachttijden WMO. Misschien goed dat we dit direct de

gemeentesecretaris melden. Henny zorgt voor een korte beschrijving. “Zo buiten, zo

binnen”: contacten met WMW. Brenda en Wemanda nemen dit op zich.

2. ASDW-zaken
2.1 gang van zaken binnen de ASDW: we moeten scherp blijven op onze

taakverdeling, bijv Oebele participeerde ook in het Hof van Havelte. Uiteraard

gaan de formele stukken de deur uit zoals we hebben afgesproken, m.n. via de

voorzitter en secretaris.

2.2 Website en Facebook. Als een kwestie is afgehandeld kan het geplaatst worden.

Behalve Cock kunnen alle leden direct plaatsen op Fb; info volgt.

3. Thema’s/adviezen

3.1 advies Hof van Havelte. Akkoord, we wachten op een reactie

3.2 advies Hoi WaS Werkgelegenheidsproject. Akkoord, we wachten op een reactie

3.3 status Wet Inburgering. Koos doet kort verslag van de raadsvergadering van

12-4-22. De wethouder zal voor de volgende raadsvergadering ( 26/4) een nadere

uitwerking moeten geven van: het bedrag waarmee in de begroting van 22/25 dit

is opgehoogd; het aantal in te zetten vrijwilligers; het leesbaar en toegankelijk

maken van de beleidsregels. Voor is het belangrijk om de voorjaarsnotitie in de

gaten te houden.

3.4 Ketenbeleid: we wachten op een reactie.

3.5 Beschermd wonen. Van ons zijn de contactpersonen Brenda, Henny  en Pals.

3.6 Noord West Groep/participatie. We wachten de onderhandelingen af tussen

onze gemeente en de NWG. We bereiden ons al voor op een advies, o.a. door de

info van de gemeente Westellingwerf.

3.7 Sociale huur Westerveld; ter kennisname

4. Gemeente
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1. MOG van 31-3-2022. We wachten op actie vd gemeente voor wat betreft het

leerlingenvervoer.

5. Rondvraag/sluiting. Oebele zal voor een goed format van onze huisstijl zorgen.

Wemanda wil wel participeren in de gemeentelijke werkgroep over hoe te komen tot

een dementie-vriendelijke gemeente. Koos zal haar aanmelden bij Ilse.

Om ruim 22.00 uur sluit Pals de goede en vooral smakelijke bijeenkomst.
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