Verslag vergadering 14-10-2020.

Aanwezig: Frida Hengeveld ( voorzitter), Adeline Stel, Jan van den Berg, Ilonka Rietveld,
Greetje Oostveen, Gerry Fidder, Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn,
Hanneke Meester (verslag)
Afwezig: Joop Rikkers
1) Opening:
2) Verslag 09-09-2020: Zonder wijzigingen vastgesteld.
3) Gesprek 8-10-2020: ASDE ( Frida, Adeline en Jan) met College ( Willem
Kroneman en Marieke de Vries) De burgemeester was helaas verhinderd.
Doel van het gesprek is reflectie op het proces van de afgelopen maanden in de
relatie tussen college van B&W en de ASDE. Agenda van het overleg:
 Terugblik op proces inzake bezuinigingen jeugd
 Nieuwe werkwijze gemeenteraad (Bob-model)
 Lokale democratie
 Manier van regionale samenwerking en adviezen ASDE
We hopen dat dit behalve uitwisselen van standpunten, ook heeft geleid tot
inzichten.
4) - Veranderopgave inburgeringsstelsel. De te gebruiken leerplannen / leertrajecten
betreffen relatief kleine aantallen burgers. Daarom wordt daarin samengewerkt
met andere gemeenten. Inburgering is onderdeel van het beleidsplan sociaal
domein en daarom is het belangrijk om dit onderwerp nauw te volgen (monitoren)
op kwaliteit en te zorgen dat het voldoende aandacht krijgt. Cluster participatie
neemt dit mee in de gesprekken met de betreffende ambtenaren.
-Arbeidsmarkt regio. Voornemen is om als gemeente aan te sluiten bij regio
Zwolle ( nu Apeldoorn/Zutphen). Wij zijn positief over dit voornemen en wachten
het verzoek om te reageren af.
5) Uitvoeringsagenda / clusters:
 Adviesaanvraag verwacht m.b.t. nieuw Beleidsplan schuldhulpverlening
2022 (cluster participatie)
 Nieuwsbrief Werk & Inkomen: we leveren als ASDE inhoudelijke bijdrage
m.b.t. relevante thema’s. Ilonka coördineert dit.
 Project Grip op uitgaven jeugd. Gerichte aanpak welke aansluit bij de
gestelde doelen. Rol cluster jeugd: volgen en monitoren op aanpak in de
praktijk (dilemma’s sturen op cijfers of inhoud?)
 Samenwerkingstraject Jeugd: positief.
 Advies contouren inkoopstrategie jeugdhulp is door gemeente in goede
orde ontvangen. Naast het regionale, gezamenlijke deel zijn door de ASDE
prioriteiten benoemd m.b.t. gemeente Elburg.
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Cluster WMO: Aandacht voor actuele thema’s t.w. huiselijk geweld;
ouderenmishandeling en de inclusieagenda zijn door de coronacrisis
vertraagd. De ASDE vraagt hier expliciet aandacht voor. Er is het
voornemen om begin 2021 een werkconferentie huiselijk geweld te
houden. Wij zullen met nadruk aandacht vragen voor het uitgangspunt
1 gezin – 1 plan en ook verzoeken om het (v)echtscheidingsloket hierbij te
betrekken. Cluster WMO volgt dit.

6) Wat verder ter tafel komt / nagekomen agendapunten / Rondvraag
 Voornemen gemeente tot wijziging re-integratieverordening per 1-1-2021.
Verzoek aan ons om als ASDE af te zien van gebruik Adviesrecht. De ASDE
kan zich in de wijziging vinden en gaat akkoord met dit verzoek.
 Onkostenvergoeding leden ASDE. De gemeente heeft besloten om deze
vergoeding aan te merken als Vrijwillgersvergoeding en hoeft dit daarom
niet op te geven bij de belastingdienst. Dit m.i.v. 1-1-2020.
 OZO verbindzorg. Blijkt in Elburg al geboden te worden. Eerst m.n.
ouderen en nu uitbreiden met jeugd. Bekendheid aanbod is o.i.
onvoldoende. Hier zal aandacht voor worden gevraagd. Cluster WMO
 Samen Elburg. Frida en Greetje zijn bij de presentatie van de uitkomsten
van de enquête geweest. Er was een beperkt aantal personen.
Knelpunten zijn communicatie; vertrouwen in de gemeente en persoonlijk
contact. Het is noodzakelijk aandacht voor de praktische
invulling/uitvoering van burgerparticipatie te hebben en houden. Papier is
geduldig maar het moet in de praktijk plaatsvinden.
 Communicatie ASDE: stap 1 is inventariseren van contactpersonen van
ASDE ( opzet matrix). Stap 2 is bespreken van doelstelling en vorm ->
volgende vergadering. Wat willen we hiermee als ASDE?
 Uitnodiging digitaal overleg van de Adviesraden Noord Veluwe op
24 -11-2020. Onderwerpen zijn ervaringen met de wet verplichte GGZ en
stavaza maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 Verzoek studente Social Work m.b.t. input studieopdracht. Is niet direct
passend bij onze rol en we verwijzen naar Sociaal Trefpunt + eventuele
vragen per mail.
 Jan v.d. Berg: planning teambuilding/scholing? Vertraagd door
coronabeperkingen. We proberen nog wel iets te organiseren dit jaar.
 Op onze uitnodiging aan de burgemeester als gast bij onze vergadering op
11 november a.s. hebben wij de reactie ontvangen dat hij verhinderd is en
dat wethouder L. Schneevliet bereid is om te komen. We waarderen het
aanbod maar besluiten om een nieuwe afspraak te maken zodat de
burgemeester wel kan komen. Dit i.v.m. het gespreksonderwerp:
burgerparticipatie.
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7) Actielijst n.a.v. de vergadering van 14 oktober 2020
onderwerp
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Frida,
Hanneke
Jan en Bert
Joop
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