Verslag vergadering 10-11-2021.

Aanwezig: Attie de Graaf ( voorzitter), Adeline Stel, Ilonka Rietveld, Jan van den Berg,
Gerry Fidder, Carina van der Weiden, Joop Rikkers, Bert van Apeldoorn, Jacolien
Lokhorst, Jurjen Pieters, Hanneke Meester (verslag)
1. Opening door Attie en welkom aan de kandidaat-leden Jacolien en Jurjen.
2. Introductie kandidaat-leden en kennismaking met ASDE-leden en werkwijze van
de clusters.
3. Actielijst wordt geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan:
 Overleg van Joop met Marieke de Vries m.b.t. vrijwillgersbeleid heeft o.m.
geleid tot uitwisseling ideeën over wijze van samenwerking van ASDE met
de ambtenaren sociaal domein. O.a. de invulling van rol vaste
contactambtenaar en rol wethouder.
Agenderen voor 8 december.
 Begroting 2022: Om onze doelgroepen m.n. burgers optimaal te bereiken
zal meer ingezet worden op communicatie. Tevens blijken kosten training
hoger dan begroot. Daarom wordt de begroting aangepast.
4. Binnengekomen stukken -> naar aanleiding van:
 Bijeenkomst cliëntenraden Noord Veluwe is regulier overlegmoment. Joop
is vaste ASDE vertegenwoordiger. Hij zal aan de komende bijeenkomst
deelnemen (voor de laatste keer) Jacolien sluit ook aan. Vervanging van
Joop regelen in 2022.
 Overleg voorzitters regionale adviesraden heeft na lange tijd weer
plaatsgevonden. Attie heeft deelgenomen. M.b.t. regionale adviezen is
afgesproken dat commitment vereist is van alle adviesraden en dat het
definitieve advies dus een compromis is en voor alle gemeenten gelijk.
Lokale verschillen kunnen in een bijlage toegevoegd worden aan het eigen
college van de gemeente.
 Reserves sociaal domein: Afgelopen jaren zijn de tekorten jeugdzorg
betaald uit de reserves sociaal domein. Van de extra bijdrage van het rijk
(2.2 miljoen) wordt 50% besteed aan preventie Jeugd en 50% gaan naar
de reserves sociaal domein.
 Vergaderschema 2022 wordt vastgesteld.
5. Adviestrajecten:
 Regionale Nota Volksgezondheid: Attie, Adeline en Joop hebben een
conceptadvies geformuleerd. Deze is voorgelegd aan de regionale
adviesraden. Het proces loopt en uiterlijk 19 november moet het
definitieve advies worden aangeboden aan de gemeente.
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6. Werkwijze ASDE 2022-2025
N.a.v. de training op 13 oktober jl. onderzoeken we in hoeverre onze werkwijze
nog adequaat is of wellicht aanpassingen wenselijk zijn. Daarbij willen we m.n.
meer proactief zijn in onze adviezen. Daarbij is het belangrijk een optimaal
contact met de burger te hebben al dan niet via belangenbehartigers.
Onze huidige werkwijze is georganiseerd via de clusters Jeugd, WMO en
Participatie. Een andere mogelijke aanpak is thema-gericht, waarbij integraliteit
centraal staat. De thema’s zijn Opgroeien en opvoeden; Participeren; Opvangen
(sociaal vangnet) en Wonen en vervoer / mobiliteit.
Dit vraagt verdere uitwerking. In de december vergadering wordt dit opnieuw
geagendeerd. Huiswerk om vanuit je cluster te kijken welke belangrijke
onderwerpen vanuit het cluster bij de nieuwe thema’s past en wie de primaire
stakeholders zijn.

10-11--2021 ASD Elburg / HM

