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Verslag digitale vergadering 20-04-2020. 

 

Aangesloten: Frida Hengeveld, Jan van den Berg, Joop Rikkers, Adeline Stel,  

Carina van der Weide, Ilonka Rietveld, Hanneke Meester (verslag) 

 

1. Welkom door de voorzitter. Deze ongebruikelijke manier van vergaderen is het 

gevolg van de bizarre tijden waar we t.g.v. de coronacrisis in verkeren. Frida 

vraagt aandacht voor het vergroten van de verschillen tussen arm en rijk als 

gevolg van deze crisis, zowel lokaal, nationaal als mondiaal. Daarbij staat de 

positie van kinderen extra onder druk ( bv. gebrek aan digitale middelen voor 

volgen van onderwijs op afstand) We zijn positief over de inzet van de gemeente 

Elburg in deze zorgelijke tijden. Adequaat en met oog voor de burger! 

  

2. De ASDE ( voorzitter) heeft ingesproken op de politieke avond ( 20-04-20) van de 

commissie RO m.b.t. het doelgroepenbeleid. Onze adviezen op het Beleidsplan 

zijn grotendeels overgenomen. Zorgen blijven over de communicatie en 

transparantie met en daarmee het genereren van draagvlak onder de burgers.  

De rol van de gemeente daarin is cruciaal en het belang van leiderschap en visie 

groot. Vraag is en blijft, welke rol wij daar als Adviesraad Sociaal Domein in 

kunnen c.q. willen hebben. Afgesproken wordt om onze rol c.q. strategie als 

Adviesraad opnieuw te agenderen.   

 

3. Lopende adviestrajecten 

 

- Het traject Bezuinigingen heeft vertraging opgelopen ten gevolge van de 

coronacrisis. We wachten op het concept van de gemeente. Zodra dit 

binnenkomt kunnen we aan de slag. De clusters geven input vanuit hun eigen 

aandachtsgebied. Frida en Hanneke coördineren. 

- Inburgering: cluster Participatie ( Jan en Bert) pakt dit op en sluit kort met de 

ASDE. Daarbij wordt de vraag opgeroepen in hoeverre wij als Adviesraad al 

aan de voorkant mee willen denken of m.n. een rol zien aan het eind, in de 

vorm van het advies. Deze vraag nemen we mee in de discussie over onze rol 

/ strategie ( zie punt 2)   

- Advies huiselijk geweld. Er ligt een regionaal advies met de aanbeveling van 

lokale invulling. Vraag is hoe ver het hiermee is. Frida stuurt mail. 

 

4. Samenstelling Adviesraad: Er hebben zich 2 kandidaten aangemeld en zodra we 

weer fysiek vergaderen worden deze uitgenodigd om een vergadering bij te 

wonen. We houden voorlopig telefonisch contact. 

     

5. Signalen st. Wiel en gemeente: worden door de clusters opgepakt en indien nodig 

Adviesraad breed geagendeerd.  

 

6. Rondvraag:  

- Carina: Is bekend hoe veel mensen (thuis)zorg hebben afgezegd en hoe gaat 

het verder met hen? Adeline meldt dat er wekelijks belcontact met hen is. 

- Jan: m.b.t. vrijwilligersvergoeding dit onderwerp graag via Jan oppakken.   
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- Adeline: Vraagt naar signalen bij/via ASDE leden waar we als Adviesraad iets 

mee moeten. Tot nu toe niet. 

- Ilonka: Selectie jeugdburgemeester is on hold gezet tot na de zomer.                  

Verder de vraag naar de stand van zaken QuickScan Democratisch gehalte 

gemeente. Dit is bij ons niet bekend.                                                             

 

Frida sluit de vergadering af met de constatering dat deze manier van vergaderen 

efficiënt is en dat het goed is elkaar weer te spreken en te zien en dat het hopelijk op 

korte termijn weer fysiek mogelijk is.  

 

 


