Verslag vergadering 8-9-2021.

Aanwezig: Attie de Graaf ( voorzitter), Adeline Stel, Ilonka Rietveld, Jan van den Berg,
Gerry Fidder, Carina van der Weiden, Hanneke Meester (verslag)
m.k.a. Bert van Apeldoorn, Joop Rikkers.
1. Opening door Attie, eerste vergadering als nieuwe voorzitter ASDE
2. Verslag 16 juni 2021.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Binnengekomen stukken -> naar aanleiding van:






Uitvoeringsagenda. Betreft een, op de praktijk gericht, document op grond
waarvan ambtenaren beleid uitvoeren. Wat is hierbij precies onze rol? Hoe
te gebruiken? Risico dat we teveel op detailniveau insteken.
Grote lijnen: rol van de clusters.
Klankbordgroep mantelzorgers: Goed initiatief waarmee het belang van
cliëntondersteuning zichtbaar wordt. Rol MEE van groot belang. We zullen
hen uitnodigen om hierover van gedachten te wisselen.
Eigen bijdrage WMO en Jeugdwet: verzoek van Participatieraad
Haarlemmermeer (via de Koepel) om gezamenlijk actie te ondernemen op
landelijk niveau. Daarbij bepleiten zij de invoering van een eigen bijdrage
naar inkomen en vermogen bij de Jeugdzorg en de WMO. Wij committeren
ons aan het ( ongevraagde) advies om dit te onderzoeken.

4. Adviestrajecten:
 Beleidsplan schuldhulpverlening. Het betreft hier een gezamenlijke
adviesaanvraag van Elburg en Oldebroek. We reageren als Adviesraad naar
de eigen gemeente. Ilonka levert tekst aan m.b.t. communicatie. Jan rondt
af en stemt af met Bert. Eerste week van oktober definitief concept.
Uiterlijke indiening 8 oktober 2021 door Hanneke.
 Verordening leerlingenvervoer. We kunnen ons vinden in de concepttekst
van Putten en willen 2 adviezen toevoegen evenals een reactie op het
proces. Adeline rondt af en stuurt onze reactie uiterlijk 15 september naar
Putten.
 Bijzondere bijstand: Reactie m.b.t. artikel 6 ( hoogte bijzondere bijstand)
wordt tegelijkertijd met reactie op beleidsplan schuldhulpverlening uiterlijk
8 oktober ingediend. Jan levert concept aan.
 Nota Volksgezondheid: Onduidelijkheid over het proces. Betreft regionaal
advies met Elburg als trekker?! Joop is betrokken bij voorbereiding. I.v.m.
vertrek Siebe, zal Attie hem vervangen en dit samen met Joop oppakken.
5. Vacatures /werving. Helaas heeft Siebe te kennen gegeven zich terug te trekken
als lid van de ASDE. Dat betekent dat we 2 vacatures hebben. Een per direct en
een per 1-1-2022. Met het vertrek van Siebe missen we een direct lijntje met het
Diaconaal Platform c.q. de kerken. Is punt van aandacht.
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Bij de werving is het belangrijk om een duidelijk profiel van zowel de ASDE als de
leden te presenteren: duidelijkheid voorkomt verkeerde verwachtingen. Daarbij
hoort ook de werkwijze van de ASDE. Wat te doen door wie en wanneer? Dit
vraagt nadere afstemming, intern. We starten z.s.m. met de werving.
6. Studiedag ASDE. Op woensdag 13 oktober verzorgt Petra van der Horst ( Koepel)
een scholing m.b.t. onze rol / focus als ASDE de komende jaren. Het programma
is voorbereid door Adeline, Attie en Ilonka en richt zich op de vraag waarop leg je
als adviesraad de focus. Keuze nu op 2 thema’s:
 de overgang van transitie naar transformatie
 de signaalfunctie van de Adviesraad.
We zijn te gast bij Stadskamer de Zeven Pijlen in Elburg. Uitnodiging volgt.
7. Rondje clusters / rondvraag
o Jeugd: Gerry geeft aan als cluster een goede samenwerking met Rico Smit
(ambtenaar) te hebben. Zorgen m.b.t. aanbesteding jeugdzorg ( mogelijk
ongevraagd advies?) zal op de agenda van gesprek van Attie en Adeline
met wethouder Krooneman worden gezet.
o WMO: Carina heeft samen met Ilonka mee gekeken naar de WMO enquête.
Het is de vraag of dat onze taak is. De opzet van de enquête roept wel de
nodige vragen op. M.n. doel / doelgroep?
o Communicatie: Ilonka geeft aan begin oktober Attie als nieuwe voorzitter
te willen presenteren. Wordt vervolgd.
o Secretariaat: Hanneke meldt de noodkreet van stichting vrijwilligershulp
Elburg om een nieuw bestuur en coördinatoren. Per 1-1-2022 vertrekken
de huidige bestuursleden c.q. coördinatoren.
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Actielijst n.a.v. de vergadering van 8 september 2021
onderwerp

Cluster/AR

persoon

actie

Voortgang
Burgerparticipatie

AR

Hanneke
Adeline
Attie

Jaarplanning 2022

AR

Eenduidigheid gezamenlijke
regionale adviezen

AR

Advies schuldhulpverlening
2022
Reserves Sociaal domein

AR

Ilonka
Attie
Hanneke
Attie
Trekkerregio Janny
Heun
Bert en Jan
Hanneke
Jan
Ilonka

Vervolg afspraak
maken.
Burgemeester en M.
Luiting
Thema’s jaarlijks
inplannen.

Vacatures
WMO ( Joop en Siebe)

AR

Hanneke

Inclusieagenda
Vrijwilligersbeleid Elburg

WMO
AR

Joop,
Joop

Huisvestingsproblematiek
( tijdelijke huisvesting)

WMO

Contact MEE ->
agenderen

Besteding overschot
€ 6 ton “beschermd
wonen”
Mantelzorgers -> cliënt
ondersteuning
Samenwerking landelijk
m.b.t. eigen bijdrage WMO
en jeugdwet
Werkwijze ASDE

WMO

volgen

2021
2021-2022

Werving nieuwe leden

AR

Uitnodigen MEE .
combi huisvesting
Reactie naar de
Koepel commitment
ongevraagd advies.
Voorbereiding
bespreking
vergadering
Persbericht
Sollicitatieprocedure

PR nieuwe voorzitter

AR

persbericht

1 oktober 2021
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AR

WMO

Carina

AR

Attie
Hanneke

AR

Attie
Adeline
Hanneke
Ilonka
Attie
Adeline
Hanneke
Ilonka

afgerond
2021

doorlopend

Agenderen
voorzittersoverleg
regio

2021

Adviesaanvraag
afronden
Begroting en
jaarrekening
Alex Klein
werving

8 oktober 2021

Projectplan volgen
Voorstel plan van
aanpak -> Thema
vergadering
gemeente

2021
Na de zomer
2021

Na scholing op
13 oktober
2021.
November
2021
2021

13 oktober
November
2021
2021

