
 

 
 

Verslag vergadering 10-3-2021. 

 

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, Jan 

van den Berg, Hanneke Meester (verslag)  

 

 

1 Opening en welkom door de voorzitter.  

 Siebe van Breden geeft aan in te stemmen met voordracht van zijn 

lidmaatschap aan het College van B&W. 

 Greetje Oostveen is tijdelijk niet beschikbaar als lid ASDE.  

   

2 Verslag 10-2-2021 wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. 
 

3 Wijziging (3e)  verordening MO. Na afstemming met het cluster is geen advies aan 
ASDE gevraagd. Voorjaar 2021 wordt adviesaanvraag verwacht m.b.t. wijziging 
beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. Hierbij zal door het cluster expliciet 
aandacht gevraagd worden voor communicatie bij het clusteroverleg 
 

4 Ongevraagd advies huiselijk geweld. 
Het college heeft laten weten dat de voorgenomen werkconferentie nu geen 
prioriteit heeft. Het samenbrengen van partijen levert o.i. belangrijke en relevante 
input voor een adequate aanpak van huiselijk geweld. We blijven hier aandacht voor 
vragen.  
 

5 Communicatie 

 Matrix stakeholders: Ilonka is de beheerder hiervan. Wijzigingen aan haar 
doorgeven. Onderwerp standaard op de agenda.                                                
Aandachtspunt is zorgen voor actueel bestand.  

 Jaarverslag 2020 is breed verspreid. Positieve reacties ontvangen. 

 N.a.v. Handreiking vrijwilligersbeleid ( Koepel van Adviesraden) stellen we 
vast dat aandacht nodig is voor de positie en rol van vrijwilligers in de onze 
veranderende samenleving. Het is een onderdeel van burgerparticipatie en 
van een inclusieve samenleving. Deze Handreiking kan gebruikt worden om 
het gesprek hierover in gang te zetten. We zullen dit thema in de gemeente 
agenderen d.m.v. een themavergadering van de ASDE.                                               
Contact leggen met Hans Stalknecht ( st Wiel)  

 
6 Vacature voorzitter ASDE 

Sluitingsdatum is verstreken. Er zullen sollicitatiegesprekken gepland worden. 



 
7 Rondje clusters 

 Lokaal preventieakkoord: 11 maart volgende bijeenkomst. Bert sluit aan. 
Opgemerkt wordt dat drugs ontbreken in dit akkoord. Landelijke aanpak richt 
zich hier niet op. Vervolg van de aanpak op volgende agenda in april 2021.  

 Adviestraject Maatschappelijke ondersteuning: zie punt 3 
 

8 Volgende (digitale) vergadering 21 april 2021.  

 

9 Afscheid Frida Hengeveld na 6 jaar voorzitterschap ADE met waarderende woorden 

van W. Krooneman ( wethouder) en Adeline Stel ( vice voorzitter).                                         

 


