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Verslag vergadering 21-4-2021. 

 

Via Teams namen deel:  Adeline Stel ( wnd. voorzitter) , Ilonka Rietveld, Carina van der 

Weide, Bert van Apeldoorn, Joop Rikkers, Siebe van Breden, Jan van den Berg, Hanneke 

Meester (verslag)  

m.k.a. Gerry Fidder, Greetje Oostveen 

 

 

1 Opening en welkom door Adeline als waarnemend voorzitter.                               

Mededeling: vertrek Greetje Oostveen als lid ASDE als gevolg van privé 

omstandigheden. Het is erg jammer, we respecteren haar besluit.  

   

2 Verslag 10-3-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3 Binnengekomen stukken: alle ter info! 
 

4 Adviestrajecten: 
 

 Aanvraag Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 in NEO 
verband. De Adviesraden van Elburg, Oldebroek en Nunspeet brengen 
gezamenlijk advies uit, waarbij Nunspeet de trekker is. Ons cluster WMO is 
actief betrokken bij opstellen van advies. We gaan akkoord met het concept 
en formuleren nog enkele aanvullingen. Het gezamenlijk advies waarover alle 
3 Adviesraden het eens zijn wordt als basisadvies gepresenteerd en 
eventuele lokale opmerkingen worden in het begeleidend schrijven aan de 
desbetreffende gemeente toegevoegd. Indienen voor 13 mei. 
Opgemerkt wordt dat het gezamenlijk opstellen van een dergelijk Advies een 
“uitdaging ”in de samenwerking is. Vraagt wel extra aandacht en tijd.  

 Lokaal preventieakkoord. Is afgerond en wordt gevolgd door cluster 
participatie. 

 Definitieve gunning Inkoop WMO 2021 : t.k.n. Zie bijlagen in Dropbox. 
 

5 Communicatie 
Matrix stakeholders: in vervolg bij Rondvraag meenemen. 
 

6 Vacature voorzitter ASDE 
Attie de Graaf heeft gereageerd op deze vacature. Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden met Adeline, Jan en Hanneke met positief advies. Adeline informeert 
Willem Krooneman en Attie loopt 2 maanden mee met de activiteiten van de ASDE. 
Indien akkoord van 2 kanten, wordt een kennismakingsgesprek met de wethouder 
gepland.  
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7 Rondje clusters 

 Jeugd : werksessie is positief ervaren en de gepresenteerde structurele 
aanpak veelbelovend. Dashbord wordt meer gebruikt en geeft inzicht in de 
cijfers. De kosten nemen toe. Sturen op actuele cijfers is essentieel. 
Aanbesteding Inkoop Jeugd is uitgesteld.                                                                                         
Er zijn vragen m.b.t. budget <-> aanbod. 

 WMO: Huisvestingsproblematiek ( tijdelijke huisvesting) wordt geagendeerd. 
Cluster WMO heeft binnenkort gesprek hierover met o.m. MEE. Mogelijk leidt 
dit tot ongevraagd advies. Agenderen voor 19 mei. Tevens blijkt er een 
overschot van € 6 ton “beschermd wonen”. Aandacht voor bestemming 
hiervan. Mogelijk combineren met problematiek huisvesting en/of 
ongevraagd advies.  

 Participatie: Mail m.b.t. klankbordgroep Inwonerparticipatie ( Marianne 
Luiting). Frida nam deel ( op persoonlijke titel). Op termijn bekijken hoe aan 
te sluiten. Mogelijk deelname door nieuwe voorzitter. 

 Regio: Nota Volksgezondheid 2022-2025 ( NEO verband ).                                  
Bijeenkomst 10 mei ( is uitgesteld). Bert en Siebe nemen deel namens ASDE.  

 
8 Agenderen volgende vergadering(en) 2021 

 Vrijwilligersbeleid (notitie Koepel): Joop pakt dit op na de zomer. 

 Positie ASDE n.a.v. studiedag Koepel. Siebe maakt verslag van de dag en 

verdere planning volgt. 

 

9 Volgende (digitale) vergadering 19 mei 2021. Attie wordt hiervoor uitgenodigd.  

 

10 Rondvraag: Joop en Carina zijn 19 mei afwezig. Ilonka heeft als jurylid 

bijgedragen aan de toekenning van het Jeugd-lintje gemeente Elburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


