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Verslag vergadering 06-1-2021. 

 

Via Teams namen deel: Frida Hengeveld ( voorzitter), Adeline Stel, Jan van den Berg, 

Ilonka Rietveld, Greetje Oostveen, Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn, Joop 

Rikkers, Siebe van Breden, Gerry Fidder, Hanneke Meester (verslag)  

 

 

 Opening en welkom met de beste wensen voor 2021. 

      

 Verslag 9-12-2020:  
 Met enkele aanvullingen wordt dit verslag vastgesteld en afgesproken wordt 

om het deelverslag met de gasten ( gemeente ) aan hen te sturen. 
 

 Adviestrajecten: 
 

 PGB beschermd wonen.  (Voorlopig) definitieve versie is gedeeld met de regio 
en daar wordt nog op gereageerd. Input ASDE leden graag naar Frida, uiterlijk 
9 januari. Definitief advies uiterlijk 13 januari ’21. 

 Vroegsignalering. Betreft gemeentelijke aanvulling op landelijk beleid. Advies 
wordt met enkele aanvullingen vastgesteld en is 7 januari gestuurd aan 
College van B&W. 

 Inkoopstrategie Jeugd.  Betreft regionaal advies. We denken mee in het 
proces. Gerry en Ilonka nemen deel aan de digitale bijeenkomsten. ( Adeline 
back-up)  

 Nog te verwachten adviesaanvragen:  
o Schuldhulpverlening 2021 – 2025 
o Integratie statushouders 
o Inclusieagenda : startbijeenkomst digitaal 25 januari. Joop, Siebe en 

Greetje nemen deel.  
 

 Communicatie: De matrix met stakeholders is / wordt door de clusters gecheckt en 
aangevuld. Daarbij gaat het om belangrijke en relevante netwerkpartijen voor ons als 
ASDE.  
 

Jaarverslag: voor 31 januari alle info aanleveren. Ambitie om Jaarverslag 2020 in 

februari vergadering vast te stellen. 
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Communicatieplan 

 

INTERN  

1.     Optimalisatie onderlinge communicatie teneinde functioneren verder te 

professionaliseren 

Gerealiseerd: 

+ app groep 

+ gemeenschappelijke Dropbox 

 

EXTERN 

 

1.     Bekendheid verhogen van de ASDE (bij wie?) 

2.     Netwerk opbouwen en onderhouden met betrokkenen per ASDE cluster 

(achterban, belangenorganisaties, burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, 

mantelzorgers, lokale politiek, doelgroepen vanuit Jeugd/Part.wet/Wmo)   

3.     Bereikbaarheid verhogen van de ASDE (voor wie?) 

4.     Contact met College B&W, gemeenteraadsleden, ambtenaren onderhouden 

en versterken 

Plus: 

5.     Info verstrekken (aan wie?) 

Gerealiseerd: 

+ eigen ASDE website                    

+ ASDE logo 

+ ASDE huisstijl 

+ ASDE templates adviesaanvragen 

+ mailadres/contactformulier  

Voorstel next steps:  

·      Basis = ‘communicatiematrix stakeholders ASDE' – uitwerken (NB: en blijven 

bijhouden…) 

·      Verfijnen ASDE communicatiedoelstellingen  (zie ook hierboven, 

oorspronkelijke plan) -> hierin meenemen onze missie/visie 

·      Bepalen ASDE communicatieringen/ doelgroepen -> 1e 2e en 3e ring (op 

volgorde van relevantie) 

·      Per ring: 

o   ASDE communicatiedoelstelling(en) 

o   Boodschap 

o   Middelen/media -> o.a. blogs per doelgroep/ jaarverslag 

o   Planning 

·      Overleg gemeente 

o   communicatiedoelstellingen gemeente  

o   samenwerking/ vermelden ASDE in publicaties/ planning 

o   beleid inzake burger informatie, communicatie en participatie (stagnatie?) 

 
 Uitvoeringsagenda: blijvende aandacht van de clusters 

 Preventieakkoord: Nationaal plan met lokale invulling. Richt zich op alcohol; 

roken; overgewicht. Er komen 3 verdiepingsbijeenkomsten. Bert coördineert voor 

ASDE. 

 Wet verplichte GGZ. Joop en Adeline hebben bijeenkomst bijgewoond november 

jl. Harderwijk is in de regio centrumgemeente. De nieuwe wet biedt meer 

mogelijkheden. Naast gedwongen opname, is ook gedwongen ambulante 

behandeling mogelijk, evenals medicatie. Daarnaast is het mogelijk om 

verkennend onderzoek uit te laten voeren is er meer aandacht voor de naasten. 

Tevens de omschakeling van WMO -> WLZ bekostiging.  
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 Rondvraag: 

o Frida geeft te kennen per 1 april 2021 haar functie als voorzitter en lid van 

de ASDE neer te leggen. Deze beslissing wordt zeer betreurd maar zeker 

gerespecteerd. Frida heeft 5 jaar een belangrijke rol gespeeld in de 

oprichting en ontwikkeling van de ASDE.                                                                  

We gaan aan de slag met werving! 

o Jan heeft begroting 2021 opgesteld. Deze wordt vastgesteld. 

o Bert heeft voorgesteld om de directeur van Vluchtelingenwerk uit te 

nodigen ter voorbereiding op de te verwachten adviesaanvraag integratie 

statushouders. Zodra deze aanvraag eraan komt, zullen we hem 

uitnodigen. 

o Hanneke geeft te kennen dat de komende ASDE vergaderingen niet in het 

gemeentehuis maar bij MFC Aperloo of via teams plaatsvinden.  

 

 

Actielijst n.a.v. de vergadering van 9 december 2020 

onderwerp Cluster/AR persoon actie afgerond 
Voortgang 
Burgerparticipatie 

AR Hanneke 
Frida 

Vervolg afspraak 
maken. April – juni 

2021 
 

 

Discussie Strategie 
ASDE  

AR Hanneke 
Frida 

Agenderen indien 
mogelijk.  
 

 

Eenduidigheid 
gezamenlijke 

regionale adviezen 

AR Frida Agenderen 
voorzittersoverleg 

regio  

 

Preventieakkoord 
Elburg 

Participatie Bert Coördinatie 
Deelname 
verdiepingsbijeenkomst  

 

Advies 

schuldhulpverlening 
2022 

AR Bert en Jan Adviesaanvraag 

opvolgen 

x 

PGB beschermd 
wonen 

WMO/AR Frida en 
Joop 

Reactie op concept  Voor Kerst 2020 
x 

Vroegsignalering Participatie 
/ AR 

Jan en Bert Advies opstellen 15 januari 2021 
x 

Organiseren scholing  Frida, 
Hanneke 

  

     

communicatie AR allen Aanleveren 
contactpersonen 

februari 2021 

Jaarverslag 2020 AR / 
clusters 

Hanneke, 
Frida en 

Ilonka 

Aanleveren format en 
inhoud 

Februari 2021 

Inclusieagenda WMO Greetje, 

Joop, Siebe 

Deelname 

startbijeenkomst 

25 januari 

Inkoopstrategie Jeugd Jeugd Ilonka, 

Gerry 

Deelname digitale 

bijeenkomsten 

 

     

     

 

 

 


