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Verslag vergadering 12-08-2020. 
 
Aanwezig:  Frida Hengeveld (voorzitter), Jan van den Berg, Joop Rikkers, Adeline Stel 
Bert van Apeldoorn, Hanneke Meester (verslag) en kandidaat-leden Greetje Oostveen, 
Gerry Fidder. De vergadering vond plaats in de raadszaal.   
 
Afwezig:  Carina van der Weide, Ilonka Rietveld 
 

1) Opening: 
Het betreft een extra ingelaste vergadering i.v.m. lopende adviesaanvragen c.q. 
trajecten over belangrijke onderwerpen. 
 

2) Verslag 10-06-2020: Zonder wijzigingen vastgesteld.                                                           
Naar aanleiding van het verslag wordt gemeld dat het resultaat van de 
besluitvormende vergadering van de raad m.b.t. bezuinigingen jeugd / sociaal 
domein is dat er ruimte zal worden gemaakt m.b.t. kindpakket indien noodzaak 
daartoe blijkt.  
 

3) Clusters:  
• Participatie: er is een overleg gepland op 8 september met de betreffende 

ambtenaar 
• WMO: Regionaal advies Huiselijk Geweld is vastgesteld. Nu moeten de 

vervolgstappen concreet ingezet worden, waarbij de inclusieve aanpak van 
belang en punt van aandacht is. De te verwachten grote tekorten op WMO 
zijn het gevolg van m.n. het abonnement huishoudelijke zorg. 

  
 

4) Adviestrajecten:  
Woonvisie 
Het concept Advies is besproken en met enkele verduidelijkende tekstuele 
aanpassingen vastgesteld. Deze zal voor 17 augustus 2020 aan het College van 
B&W worden toegezonden. 
 
Inkoopstrategie jeugdhulp  
Er ligt een concept opgesteld door de Adviesraden van Harderwijk en Ermelo. Wij 
verschillen op een aantal punten van mening met het concept advies. De 
onderliggende nota is een complex document en dit vraagt grondige verdieping. 
Algemene indruk van de nota is goed. We missen o.a. de concrete uitwerking van 
zo’n inkooptraject en hebben zorgen over de mogelijke bureaucratisering van de 
inkoop c.q. het product denken. 
Frida neemt contact op met de opstellers en komt hier samen met Adeline op 
terug. Dit komt terug op de volgende ASDE vergadering van 9 september 2020. 
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5) Ongevraagd Advies Bezuinigingen sociaal domein 
De ASDE heeft een ongevraagd advies gegeven over de bezuinigingen sociaal 
domein. Het college heeft aangegeven hier geen gehoor aan te geven. 
Tegelijkertijd is de keuze gemaakt voor het verstrekken van waardebonnen aan 
inwoners van de gemeente Elburg, mogelijk door een meevaller precariogelden. 
In de discussie over c.q. keuze voor incidentele versus structurele besteding 
wordt de ASDE genoemd maar niet betrokken. Zowel wat betreft het proces als de 
inhoudelijke discussie vragen wij een gesprek aan met het college te weten 
burgemeester en wethouder sociale zaken. Doel van het gesprek is reflectie op 
het proces van de afgelopen maanden in de relatie tussen college van B&W en de 
ASDE.  
Frida, Adeline en Jan zullen namens de ASDE het gesprek voeren. 
 

6) Rondvraag:                                                                                                
Greetje en Gerry geven desgevraagd te kennen voorgedragen te willen worden als 
lid van de Adviesraad. Hier zijn we erg blij mee!                                                          
Frida geeft aan de gebruikelijke scholingsbijeenkomst naar achter in het jaar te 
willen schuiven i.v.m. alle onzekerheden op korte termijn ( o.m. corona en 
lopende trajecten)   
 


