Verslag vergadering 19-02-2020 in het gemeentehuis Elburg.
Aanwezig: Frida Hengeveld, Jan van den Berg, Joop Rikkers, Bert van Apeldoorn, Adeline
Stel, Carina van der Weide, Ilonka Rietveld, Hanneke Meester ( verslag)
Gast: wethouder L. Sneevliet
1. Welkom en vaststelling agenda.
2. Naar aanleiding van het voorgenomen adviestraject Doelgroepenbeleid Elburg
licht Lydia Sneevliet dit onderwerp toe. Van belang is de integraliteit in de relatie:
Ruimtelijke Ordening <-> Woonvisie <-> Doelgroepenbeleid <-> Sociaal beleid.
Benoemd aandachtspunten en vragen zijn:
 Onevenredige aandacht voor de verschillende doelgroepen in het
beleidsplan.
 Ontbreken van aandacht voor communicatie.
 De relatie tussen de visie van het beleidsplan sociaal domein en de
woonvisie: werken volgens de bedoeling.
 Welke concrete stappen worden genomen?
Afgesproken wordt dat de ASDE een “preadvies” zal geven op dit concept-plan.
Het definitieve advies volgt op het definitieve Doelgroepenbeleid.
3. Verslag 8 januari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
 Advies Beschermd Wonen is afgerond en ingediend.
 Advies Inkoop WMO is afgerond en ingediend.
 Deelname regiegroep Elburg: ASDE is agenda lid en vanuit de
clusters worden onderwerpen opgepakt ( indien aan de orde)
5. Lopende adviestrajecten
 Regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Naast een
regionale invulling is er ruimte voor lokale invulling. Op 25 februari
is een informatiebijeenkomst waaraan wij deelnemen. Nunspeet
stelt concept advies op met input van de verschillende regionale
Adviesraden
 Besluit om ongevraagd advies te geven op het voorgenomen
beleid om tekorten van het sociaal domein (o.m. jeugdzorg) niet
per definitie op te lossen met bezuinigen binnen het sociaal
domein.
 Grip op Jeugd: Er vinden op uitnodiging gesprekken met de
gemeente plaats. Concrete adviezen volgen in later stadium op de
formele adviesaanvraag.
6. Jaarverslag 2019 wordt vastgesteld.
7. Uitgangspunten Adviezen ASDE worden vastgesteld.
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8. Samenstelling Adviesraad: Helaas hebben beide kandidaten zich teruggetrokken
en inmiddels lopen er gesprekken met nieuwe kandidaten.
9. Rondje clusters: WMO Op 5 maart is er een bijeenkomst cliënt ondersteuning in
‘t Huiken. Hieraan neemt het cluster deel.
10. Rondvraag : geen
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