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Verslag vergadering 19-01-2022 

 

Aanwezig via Teams: Attie de Graaf ( voorzitter), Adeline Stel, Ilonka Rietveld, Jan van den 

Berg, Gerry Fidder, Carina van der Weiden, Bert van Apeldoorn, Jacolien Lokhorst, 

Hanneke Meester (verslag) M.k.a. Jurjen Pieters  

 

 

1. Opening door Attie met de beste wensen voor 2022 en welkom aan onze gasten. 

 

2. Marianne Luiting en Marieke de Vries sluiten aan bij het eerste gedeelte van deze 

vergadering m.b.t. het thema inwonerparticipatie. Marianne is vanaf maart 2021 

projectleider van dit thema binnen de gemeente Elburg en schetst in het kort de 

aanpak. Doel van inwonerparticipatie is zoveel mogelijk, inwoners te betrekken bij 

de Elburgse samenleving. Er worden de volgende onderdelen onderscheiden: 

o Beleid 

o Particuliere initiatieven  

 Vergunningen ( bv ruimtelijke ordening) 

 Maatschappelijke initiatieven ( bv speeltuintje, straatfeest)  

De participatieladder is hierbij het instrument om te verbinden. Tot nu toe spits de 

aandacht zich m.n. op de omgevingswet, maar dit wordt uitgebreid naar het 

sociaal domein. Vrijwilligerswerk is hier een voorbeeld van wat helaas bij de 

gemeente qua beleid nog in de kinderschoenen staat. In de samenleving bloeit 

het vrijwilligerswerk volop.  

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is communicatie cruciaal. Dit wordt op 

diverse manieren ingezet. Via social media ( website / FB), Huis aan Huis, een 

inwonerspanel ( Elburg spreekt), inwonerenquête met als doel input voor beleid 

en plan van aanpak. `We hebben het belang van goede communicatie met de 

doelgroepen benadrukt om inwonerparticipatie te laten slagen’.                                           

'Goede communicatie' in de zin van communicatie op het niveau van en via de 

kanalen van de doelgroepen.'  

 

Uitwisseling: Hoe bereik je burgers en neem je (inbreng van) burgers serieus. Hoe 

label je het verschil van signalen van individuele inwoners en van groepen? Welke 

partijen ( belangenbehartigers, kerken, ouderen organisaties, instanties enz.) 

hebben een belangrijke signaalfunctie. Kortom: inwonerparticipatie is een complex 

gebeuren waarbij het serieus nemen van de burger de kritische succesfactor is 

voor alle betrokkenen en op alle beleidsterreinen. De kwetsbare burger is 

belangrijk aandachtspunt! 

We ronden af met de afspraak om op dit thema elkaar te blijven vinden. 

Marianne stuurt de presentatie na! 

 

3. Verslag 8-12-2021 ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Binnenkomen stukken. Ter kennisname 

 

5. Adviestrajecten:  
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 Aanbesteding basismobiliteit: regio Noord Veluwe. Harderwijk neemt 

voortouw met concept advies. Afronding uiterlijk 18 februari. Actie: Gerry 

en Adeline. Feedback door allen.  

 Minimabeleid kindpakket. Verzoek aan de ASDE ( signalen) om nogmaals 

te adviseren m.b.t. deze problematiek. Probleem is bekend en er is 

meermalen in onze adviezen op gereageerd. Besluit tot ongevraagd advies. 

Actie: Jan van den Berg  

 Advies Nadere regels kindregelingen kinderopvang 2022. Uiterste datum 

21 februari 2022. Concept agenderen op ASDE vergadering 19 februari. 

Actie: Jacolien en Bert.  

 

6. Jaarplan 2022 wordt besproken. Thema’s worden besproken en benoemd. 

Centrale thema: Integrale benadering kansenongelijkheid in samenleven 

met elkaar. Onderwerpen worden of ASDE breed of als cluster opgepakt en zijn 

onderdeel van het centrale thema. 

Matrix: stakeholders ( vaste contacten) en zg. warme contacten (kunnen jaarlijks 

wisselen) aanvullen per persoon en per cluster. Aanleveren voor 1 februari bij 

Ilonka.  

 

7. Jaarverslag 2021 

Wordt in de eerste week van februari verstuurd.  

 

8. Rondvraag 

 

 Attie: Op 19 januari is overleg geweest van Attie en Adeline met Willem 

Krooneman en Marieke de Vries. Betrof m.n. de wijze van samenwerken 

gemeente – ASDE. Willem Krooneman komt op 19 februari eerste gedeelte van 

onze vergadering bijwonen.  

 Adeline: reactie gemeente op advies extra middelen Jeugdzorg ontvangen? Klopt 

en is te vinden in Dropbox bij betreffend Advies.  

 Hanneke: Het college heeft Jacolien en Jurjen officieel benoemd als leden van de 

ASDE. Datum vergadering 23 maart -> 16 maart. 

 Ilonka: wijzigingen in jaarplan en matrix ALLEEN via Ilonka! Dus voor 

aanpassingen eventueel het document op eigen computer opslaan en daar 

wijzigen of aanvullen. Daarna doorgeven aan Ilonka.  

 

 

 

Volgende vergadering woensdag 16 februari 2022. Voorzitter: Adeline i.v.m. afwezigheid 

van Attie. Afhankelijk van de coronaregels fysiek of via teams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


