Verslag vergadering 09-09-2020.

Aanwezig: Adeline Stel ( vicevoorzitter), Jan van den Berg, Joop Rikkers, Ilonka Rietveld,
Greetje Oostveen, Gerry Fidder, Hanneke Meester (verslag)

Afwezig: Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn, Frida Hengeveld
1) Opening:
-Adeline zit voor i.v.m. afwezigheid van de voorzitter.
-Felicitaties aan de twee nieuwe leden: Gerry Fidder en Greetje Oostveen. Rooster
van aftreden wordt bijgewerkt en is geplaatst in Dropbox.
-Afspraak gesprek ASDE met College is gepland op 8 oktober. Frida, Adeline en
Jan vertegenwoordigen de ASDE. Doel van het gesprek is reflectie op het proces
van de afgelopen maanden in de relatie tussen college van B&W en de ASDE.
Onderwerpen van gesprek zijn:
• Precario <-> bezuinigingen sociaal domein
• Onze rol als ASDE m.b.t. beeldvormende vergadering (nieuwe werkwijze)
• Onze rol m.b.t. vertegenwoordigen achterban. D.m.v. gerichte PR meer
zichtbaar en bekend maken.
2) Verslag 10-08-2020: Zonder wijzigingen vastgesteld.
3) Adviestrajecten:
Woonvisie
Advies is verzonden. Uit de terugkoppeling door het College op dit Advies blijkt
dat veel is overgenomen en voelen we ons serieus genomen in ons inbreng.
Inkoopstrategie jeugdhulp
De definitieve versie is ontvangen. Onze suggestie om in deze beleidsnotitie ook
op te nemen welke werkwijze te hanteren in de relatie tussen gemeente en
aanbieders ( bv. Partnertafels) is niet overgenomen. We zullen hiervoor in de
aanbiedingsbrief nog expliciet aandacht vragen.
Naar aanleiding hiervan merken we op dat het soms lastig is om in een
gezamenlijk advies de eigen prioriteiten zichtbaar te maken. We zullen dit via
onze voorzitter, agenderen voor het voorzittersoverleg van de regio met de vraag
hoe om te gaan met een gezamenlijk, eenduidig advies.
4) Inspraaknota huiselijk geweld
Geen aanpassingen n.a.v. de gezamenlijke reactie uit de regio. Voor kennisgeving
aangenomen. De uitvoering hiervan op regionaal en lokaal niveau vraagt
aandacht en monitoring. We blijven het volgen.
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5) Uitvoeringsagenda
De verschillende onderwerpen worden in/door de clusters bijgehouden en
besproken met de betreffende ambtenaren. Ieder vergadering agenderen!
Clusters:
• Participatie: er is een overleg geweest op 8 september met de betreffende
ambtenaren. Zie verslag hiervan in Dropbox. Jan meldt dat de bijdrage van
de Rijksoverheid voor de gevolgen van corona ruim toereikend lijkt. Nog
niet duidelijk is wat de gevolgen van een eventuele onderbesteding zijn.
Het beleidsplan schuldhulpverlening wordt loopt dit jaar af en wordt met
een jaar verlengd. Volgend jaar moet er een nieuw plan 2021 – 2024
komen. ASDE wordt t.z.t. om advies gevraagd.
Inburgeringsopgave: raadsbrief met stand van zaken ontvangen. Er is niet
om advies gevraagd. Rol Adviesraad? Dit wordt voor de volgende
vergadering geagendeerd. Cluster participatie + Joop bereiden dit voor.
• WMO: Van het begrootte budget Begeleid Wonen is er geld over. Vraag
rijst: waarvoor gebruiken? Suggestie: tekorten sociaal domein.
Gevolgen corona uiten zich m.n. in toename van eenzaamheid.
De dagbesteding komt wel weer op gang en st. Wiel richt zich actief op
ouderen.
De Inclusieagenda ( planmatige gemeentelijke aanpak) is nog niet
opgepakt door de gemeente. Is wel een taak van de gemeente. Punt van
zorg. Cluster WMO houdt vinger aan de pols.
Cliënten ondersteuning blijft aandacht behoeven.
• Jeugd: projectplan Grip op Jeugd ontvangen. Volgende vergadering op de
agenda. Cluster bereidt dit voor.
6) Nieuwsbrief werk en inkomen. Besluit om als ASDE een bijdrage te leveren
m.n. in het kader van PR / bekendheid bij de doelgroep (minima). Ilonka pakt dit
op samen met Jan.
7) Rondvraag:
• Jan: de Vrijwillgersvergoeding is aan de financiële afdeling voorgelegd. We
wachten af maar benadrukken wel dat dit adequaat wordt afgehandeld
• Bert ( per mail) De samenwerking met Dorps- en wijk comité is in het
ongerede geraakt, door mutaties bij de adviesraad en het imploderen van
Dorps comité ’t Harde. De vraag is nu moeten we nieuw leven blazen in de
samenwerking of laten we het wat het nu(niet) is? We nodigen de
burgemeester uit voor een vervolg gesprek op 11 november over
burgerparticipatie en zullen dit dan aan de orde stellen.
• Bert: Bij veel onderwerpen zien we wisselende verbanden van
samenwerking met omliggende gemeentes: met of zonder Oldebroek,
Nunspeet, Harderwijk, Dronten, enz. De adviesraad heeft daar haar
verwondering en zorgen over uitgesproken, de vraag is: is er wat aan te
doen? Dat blijft lastig omdat de belangen per onderwerp / beleidsveld
teveel verschillen en ook vanuit pragmatische redenen partijen elkaar
opzoeken.
• Hanneke: woensdag 7 oktober is er een bijeenkomst Samen Elburg in MFC
’t Harde over de uitkomsten van de Quick scan Lokale Democratie. Greetje
gaat vanuit haar eerdere betrokkenheid en nog een lid van de ASDE.
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