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Verslag vergadering 10-2-2021. 

 

Via Teams namen deel: Frida Hengeveld ( voorzitter), Adeline Stel, Ilonka Rietveld, Carina 

van der Weide, Bert van Apeldoorn, Joop Rikkers, Siebe van Breden, Gerry Fidder, 

Hanneke Meester (verslag)  

m.k.a. Greetje Oostveen, Jan van den Berg 

 

 

1 Opening  

      

2 Verslag 6-1-2021: Zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3 Relatie ASDE <-> gemeente 
In principe is de vaste relatie met het College van B&W  en m.n. met de wethouder 
Sociaal Domein, Willem Krooneman. De ASDE geeft gevraagd en omgevraagd 
adviezen aan het College van B&W. De contacten met de griffie lopen via de 
raadsadviseur John van der Pauw. Hij is contactpersoon sociaal domein.  
In september komt er een nieuwe griffier. T.z.t. kennismaking afspraak plannen.  
Zie hieronder notitie m.b.t. de positie ASDE en opties om in te spreken 
 

 
Marianne Luiting ( griffier)  
Inleiding 
Met ons nieuwe vergaderstelsel is de positie van de ASDE niet altijd even duidelijk. 
Deze notitie geeft een voorstel voor de positie van de ASDE in de beeldvormende fase 
van het BOB model. Uitgangspunt is daarbij dat de ASDE een adviesorgaan voor het 
college is, niet voor de raad. Het is uiteindelijk aan de agendacommissie of zij de ASDE 
in voorkomende gevallen uitnodigt. Deze korte notitie beoogt een richtsnoer te geven. 
 
Er zijn drie manieren om in te spreken 
Op drie manieren kan iedereen, dus ook de ASDE, inbreng hebben in de vergadering. 
Welke methode wordt gekozen hangt af van het onderwerp en van het advies. Een 
uitnodiging, in welke vorm dan ook, is altijd een besluit van de agendacommissie. 
Hierin zitten 7 raadsleden, de burgemeester en de griffier. Ook de keuze om niet uit te 
nodigen, wordt gemaakt in de agendacommissie. In de tabel is een en ander 
schematisch weergegeven. 
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Uitnodiging van de 
agendacommissie 

Criteria Reactie ASDE Opmerkingen 

De adviesraad 
wordt expliciet 
uitgenodigd 
 

 Belangrijk 
onderwerp of 

 College wijkt (op 
onderdelen) af 
van het advies 

 Agendacie schat 
in dat 
raadsleden 
vragen hebben 
aan de ASDE 

 

De ASDE komt naar 
de vergadering 

 

De adviesraad 
wordt verteld dat 
de vergadering er 
is, maar niet 
expliciet 
uitgenodigd. 
 

Minder belangrijk 
onderwerp en  
College neemt 
advies integraal 
over 

ASDE maakt eigen 
afweging of ze wel 
of niet naar de 
vergadering komt 
om in te spreken 

 

De adviesraad 
wordt niet 
uitgenodigd en ook 
niet expliciet op de 
hoogte gebracht 
van de vergadering. 
 

Onbeduidend 
onderwerp en  
College neemt 
advies integraal 
over 

ASDE maakt eigen 
afweging of ze wel 
of niet naar de 
vergadering komt 
om in te spreken 

Dit zal niet zo vaak 
voorkomen. 
denk bv. Aan een 
technische 
wijziging van de 
verordening 

 
 

 
 
 

4 Adviestraject Vroegsignalering 
Dit Advies is ingediend en hierop is de reactie van de gemeente ontvangen. Is op de 
website geplaatst. Cluster Participatie blijft dit volgen. 
 

5 Communicatie 

 Matrix stakeholders is klaar. Ilonka is de beheerder hiervan. Wijzigingen aan 
haar doorgeven. Onderwerp standaard op de agenda zetten. Aandachtspunt 
is zorgen voor actueel bestand. Bestand wordt voor de eerste keer gebruikt 
voor verzending Jaarverslag.  

 Jaarverslag 2020: wordt vastgesteld. Ilonka en Hanneke verzorgen de digitale 
verzending. Tevens wordt het op de website gezet.  
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6 Vacature voorzitter ASDE 
Tekst vacature wordt besproken en vastgesteld. We kiezen voor een korte en lange                
( = interne) versie. De korte te gebruiken in de werving en de lange als handleiding 
voor gesprek. Voorstel om e.a. informeel aan te pakken. 
Wervingscommissie: Adeline, Hanneke en Ilonka. Adeline is contactpersoon. 
Ilonka coördineert de communicatie. Vacature wordt o.m. op onze website geplaatst.  
Het college zal formeel in kennis gesteld worden en m.b.t. de werving  wordt 
afgestemd met Willem Krooneman ( wethouder) / afd. communicatie gemeente. 
Sollicitatiecommissie: Adeline, Jan en Hanneke. 
 

7 Rondje clusters 

 WMO: Joop heeft digitale bijeenkomst Inclusieagenda bijgewoond. Er is een 
spanningsveld tussen de wettelijke insteek middels het VN verdrag ( smal: 
alleen gericht op mensen met een beperking) en de wens Inclusie breder in te 
steken. Rol ASDE? Cluster WMO volgt dit thema.                                                               
Adeline: verwachte Adviesaanvraag m.b.t. wijziging beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning in NEO verband. T.z.t. oppakken.  

 Jeugd: De geplande informatiebijeenkomst Inkoopstrategie jeugd is verzet. 
Nieuwe ambtenaar: Ilse van Meerendonk ( collega Rico )  

 Participatie: n.a.v. nagekomen aanvraag met urgentie: Binnenkort (streven 1 
maart, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021) gaat een nieuwe corona 
steunmaatregel in. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 
Deze dient vanuit de bijzondere bijstand (Participatiewet) behandeld te 
worden en zal gericht zijn op een tegemoetkoming in de woonkosten 
(huur/hypotheek/gas, water, licht) als huishoudens door de coronapandemie 
met (drastische) inkomensterugval te maken hebben. Bert en Jan hebben dit 
opgepakt en onderstaand advies geformuleerd. Zoals besproken in ons 
overleg van zojuist ( digitaal met Yvonne de Vries) adviseert de ASDE om de 
aanvragers van een TONK-uitkering gedurende de hele periode van 01-03-
2021 t/m 30-06-2021 de mogelijkheid te bieden om deze uitkering met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aan te vragen. 

 
8 Rondvraag 

 Ilonka: Dashbord Jeugd wordt 2x per jaar geüpdatet. ASDE wordt daarbij 
betrokken. 

 Frida: Vraag aan Siebe of hij definitief lid van ASDE wil worden.                             
Agenderen 10 maart. 

 Gerry: Positief over de constructieve manier waarop onze input wordt 
ontvangen door afdeling Jeugd gemeente. 

 Adeline: Na een aantal maanden in cluster WMO en Jeugd te hebben 
geparticipeerd, nu de keuze gemaakt voor Jeugd ( naast vicevoorzitterschap) 

 
 

9 Volgende (digitale) vergadering 10 maart 2021, waar we afscheid nemen van Frida 
Hengeveld. 

 
 


