Adviesraad Sociaal Domein Westerveld

Kort verslag van de extra vergadering van 7-9-2022.
1. Contact cliëntenraad. Deze raad beschouwen wij als een intermediair van ons.
2. Cijfers sociaal domein. De volgende cijfers willen we graag ontvangen en bespreken op 21
september:
- Beschermd werk
- Problematische schulden
- Jeugdzorg
- Participatie: instroom en uitstroom
- Huishoudelijke hulp
- Case-load van consulenten en sociaal team
- Fte-gebruik binnen sociaal domein: beleid en uitvoering.
Het gaat ons om het zien van een ontwikkeling en in hoeverre de gemeente de gestelde
doelen haalt.
3. Begroting 2023.
- We zijn blij dat er blijkbaar niet bezuinigd wordt op het sociaal domein. Klopt onze
constatering? En ook niet op de huishoudelijke hulp. Dat zou o.i. ook beslist niet moeten
omdat deze hulp als eerste kan aangeven als er iets niet goed is in een huishouding. We
schrijven over dit onderwerp een advies.
- 6.3.1.: “Kwaliteitsverbetering en efficiëntie ….”. Wat houdt dit in? Toch een bezuiniging?
Op welke terreinen precies.
- Hervormingsagenda jeugd. Welke inbreng heeft de gemeente hier in? Is het college het
met ons eens dat een helder jeugdbeleid vooral van belang is in tijden van krapte?

4. Noodplan november en december a.s.
Wij denken dat een bepaalde groep inwoners die in de problemen geraakt zich niet meldt en
dus bij de gemeente niet bekend is. Er zou op een goede manier aandacht aan dit probleem
moeten worden geschonken in de plaatselijke pers: toegankelijk, begrijpelijk en steeds
herhalend. Ook denken we aan folders bij de kappers, bibliotheek, winkels, etc . We schrijven
hierover een advies.
5. Woonvisie: raad 13 sept.
Hennie is aanwezig; Koos misschien later. Hennie zal de inbreng van de ASDW verwoorden:
veel meer aandacht voor ouderen en jongeren en geen prestigeprojecten zoals in Diever: op
de plaats van het oude dorpshuis waar slechts 6 huizen worden gebouwd, maar wel met
mooie tuinen….
6. Vacature ASDW.
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De oude advertentie wordt rond gestuurd met de vraag hoe deze aantrekkelijker gemaakt
kan worden. We proberen ook personen te benaderen. De nadruk moet liggen op
beleidsmatig willen en kunnen denken.
7. Rondvraag.
- Hennie heeft een digitale sessie van de Koepel gevolgd: gesprek met de ombudsman. Zij
vond het inspirerend en zal ons een kort verslag sturen.
- Pals wil graag op een vrijdagavond een afscheidsborrel houden voor en met Brenda en
Wemanda en de rest van de ASDW uiteraard… Op 21 sept bepalen we de datum.
- Pals zou ook graag een extra bijeenkomst willen beleggen over de huishoudelijke hulp
met vooral ervaringsdeskundigen.
8. Volgende vergadering: 21 september, waarin de gemeente een toelichting geeft op de cijfers
sociaal domein nav onze vragen en informatie geeft over de effecten van praktijk
ondersteuning.
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