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Verslag vergadering 19-5-2021. 

 

Via Teams namen deel:   
Adeline Stel ( wnd. voorzitter), Ilonka Rietveld, Bert van Apeldoorn, Siebe van Breden, 

Jan van den Berg, Gerry Fidder, Attie de Graaf, Hanneke Meester (verslag)  

m.k.a. Joop Rikkers en Carina van der Weiden 

 

 

 

1 Opening en welkom aan Attie de Graaf, kandidaat voorzitter ASDE door Adeline 

Stel (wnd. voorzitter) Kennismaking Attie met de aanwezige ASDE leden.                        

   

2 Verslag 21-4-2021 wordt vastgesteld. 
 

3 Binnengekomen stukken 
Toegevoegd: Nieuwsbrief Koepel met uitnodiging voor Webinar Jeugdwet ( Gerry en 
Ilonka nemen deel) en Transformatie sociaal domein ( Attie neemt deel).  
 

4 Adviestrajecten: 
 

 Schuldhulpverlening 
Dit jaar wordt er een adviesaanvraag verwacht m.b.t. beleidsplan 
schuldhulpverlening. Het traject wordt afgestemd met het cluster participatie.  
Betreft o.m. aanbieders. Keuze Elburg lijkt zich te beperken tot 1 aanbieder 
en in relatie met financieel trefpunt.  
 

 Wet inburgering 
In de voorbereiding voor de nieuwe wet wordt afgestemd met ASDE en 
andere partijen / instanties. Op 16 juni zijn de wethouder en 2 ambtenaren 
op eigen verzoek uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het te 
volgen traject dat leidt tot de nieuwe wet. Vervolgens is het de bedoeling van 
de gemeente om een themabijeenkomst te houden met betrokken 
organisaties en instanties.  

 

 Advies beleidsregels MO  
Is ingediend. Reactie gemeente verwacht. 
 

 
 
 
 



19-5--2021 ASD Elburg / HM  
 

5 Rol / positie/focus ASDE 
Mede n.a.v. het volgen door Gerry en Siebe van de introductiecursus voor nieuwe 
Adviesraadleden is dit het onderwerp voor onze volgende themabijeenkomst als 
ASDE in oktober. Met begeleiding van de Koepel van Adviesraden sociaal domein, 
gebaseerd op de training ‘adviseren kun je leren’ 
 

6 Rondje clusters 

 Jeugd : Jeugdlintje is uitgereikt. 

 WMO: Er is een afspraak gemaakt met Sociaal Trefpunt ( begin juni) over 
problematiek huisvesting <-> doelgroepen. Dinsdag 25 mei is er een 
raadsvergadering over wijziging doelgroepenbeleid. Volgen! 

 Participatie: Uitvoeringsagenda werk & inkomen is besproken met 
ambtenaar. Terugloop in aantal aanvragen schuldhulpverlening valt op. 
Analyse?  

 
7 Rondvraag 

 Ilonka: vacature cluster WMO i.v.m. met vertrek van Greetje en 

aanstaande vertrek van Joop per 31-12-2012. Na de zomer oppakken. 

Rooster van aftreden!? Dropbox gemeenschappelijk ASDE map. Map 3. 

Verzoek input Nieuwsbrief werk & inkomen wordt besproken. We besluiten 

dat dit geen rol / verantwoordelijkheid van de ASDE is. Ilonka reageert. 

Aandacht voor laaggeletterdheid in Elburg. Percentage Elburg is 13% t.o.v. 

12 % landelijk. Belangrijk om dit te signaleren door de clusters en te 

agenderen. Bij wie komt ‘t voor en mogelijke (preventieve) aanpak. 

 Adeline: Ontwikkelingen Sociaal Trefpunt? Aandachtspunt cluster WMO 

 Bert: Traject overstap Elburg naar arbeidsregio Zwolle per 1-1-2022 

verloopt volgens plan.  

 

8 Volgende (digitale) vergadering 16 juni 2021.  Gasten: Willem Krooneman, Nina 

Weghorst en Marieke de Vries. Start 19.30 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


