
Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Verslag van de vergadering van 27 juli 2022

1. Opening.
Pals opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder Cock, die

ondanks zijn kwetsbare gezondheid er voor kiest om te blijven participeren in onze raad. We

wensen Cock heel veel sterkte in deze spannende periode.

2.ASDW-zaken

2.1 leden Asdw: Pals deelt mede dat  zowel Brenda als Wemanda helaas stoppen met hun

lidmaatschap van de adviesraad. Voor beiden is de persoonlijke situatie de reden. Pals stelt

voor om op later tijdstip afscheid van beiden te nemen. Een advertentie voor nieuwe leden

zetten we nog niet; al wel op onze website. We kijken eerst of er in onze eigen situatie

misschien potentiele leden zijn.

2.2 overleg Gemeente: We zullen Ilse uitnodigen om aanwezig te zijn bij onze

vergaderingen en met haar overleggen over de concrete invulling er van. Het MOG zal

voorlopig blijven bestaan; misschien iets minder frequent.

2.3 Asdw en dementie. Henny stelt voor om contact met de dementie-werkgroep te

onderhouden. In Meppel schijnt dit heel positief te verlopen. Het lijkt de vergadering

heel zinnig, maar we zullen in de volgende vergadering eerst nagaan met welke

andere intermediairen we contact moeten leggen.

3. Thema’s/adviezen

3.1 Hof van Havelte: ontwikkelingen?

Eerst bespreken we de brief van het college die we hebben ontvangen n.a.v. ons advies

van 8-4-2022. We stellen vast dat deze brief uitblinkt door vaagheid en heel

nietszeggend is. Henny zal eerst bij de mensen van stichting Knarrenhof nagaan wat de

huidige situatie is en we zullen daarna dit onderwerp  in ons overleg met de nieuwe

wethouder bespreken. In het nieuwe coalitieprogramma van het college wordt niet voor

niets heel positief over deze ontwikkelingen geschreven. Ter voorbereiding stellen we het

ook aan de orde in het MOG van 2 augustus.

3.2 WMO-gebruikers in Westerveld. We willen heel graag over de onderliggende

getallen beschikken om te bezien hoe de ontwikkeling is.

3.3 Woonlasten  in Westerveld. ( idem 3.2)

3.4 Laaggeletterdheid in Westerveld. Klopt het percentage van 8%-11%? Vragen in het MOG.
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3.5 Ruimte in bijstand in onze gemeente. De landelijke overheid heeft hiervoor

mogelijkheden gegeven. Bekend is dat bepaalde gemeenten deze ruimte niet benutten.

Hoe zit dit in Westerveld. Goed onderwerp voor het gesprek met de nieuwe wethouder.

3.6 Begroting 2023. Dit onderwerp zal geagendeerd worden voor het eerste overleg met

wethouder Boonstra.

3.7 Was- en strijkservice-opening. Wij zullen als ASDW op termijn om een evaluatie vragen.

3.8 Starterswoningen. N.a.v. een oproep in het Weekblad van Diever zal Chris contact

opnemen met de initiatiefneemster.

4 Gemeente
1. MOG van 02-06-2022. We zullen nagaan of er iets te melden is over de NWG.

2. Coalitieakkoord. We vinden het heel teleurstellend dat er niets van onze inhoudelijke

adviezen voor dit akkoord zijn overgenomen. Cock zal nagaan wat er in de raad gezegd is

(IBABS)* .We zullen vragen wanneer we die adviezen kunnen bespreken met het college

en ook met de klankbordgroep.

3. Gesprek Wethouder Jacob Boonstra. Het voorstel van de gemeente voor een eerste

gesprek is 10 augustus. Helaas schikt dit moment ons niet. We zullen voorstellen: 24

augustus- 20.00 uur. Als dit niet mogelijk is dan zoeken we een datum in september. We

vernamen dat deze wethouder ook niet in Westerveld woont; o.i. een slechte situatie.

Cock zal opzoeken wat de gemeentelijke regels hierover zeggen.*

5 Rondvraag/sluiting

- Op verzoek van Oebele zullen we het in onze volgende vergadering over onze Facebookpagina en

over onze Website hebben. En hij zal zorgen voor een goed logo met het actuele adres.

- Henny vraagt aandacht voor het afscheid van Brenda en Wemanda. De voorzitter zal contact op

nemen met de dames.

Tenslotte spreekt de voorzitter de wens uit dat de komende operatie van Cock naar tevredenheid zal

verlopen. Vervolgens sluit hij de vergadering.

* is reeds gebeurd; zie mail.
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