
16-2--2022 ASD Elburg / HM  
 

 

 
 

Verslag vergadering 16-02-2022 

 

Aanwezig : Adeline Stel (vice voorzitter), Ilonka Rietveld, Jan van den Berg, Gerry Fidder, 

Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn, Jacolien Lokhorst, Jurjen Pieters, Hanneke 

Meester (verslag) en als gast Willem Krooneman ( wethouder sociaal domein)  

M.k.a. Attie de Graaf, Gerry Fidder, Carina van der Weide 

 

 

1. Opening door Adeline en welkom aan Willem Krooneman. 

 

2. Het jaarverslag 2021 wordt door Jacolien en Jurjen (onze nieuwe ASDE leden) 

aangeboden aan de wethouder. We zijn blij met deze nieuwe leden en met de 

overhandiging van het jaarverslag wordt het belang van het werk van de 

Adviesraad onderstreept. De volgende speerpunten worden gedefinieerd: 

o Inclusie 

o Burgerparticiaptie 

o Ontwikkelingen Jeugdhulp 

o Armoede 

o Vluchtelingenwerk 

o Integrale aanpak 

Het jaarverslag op de website van de ASDE terug te vinden. 

 

3. Met de wethouder vindt een uitwisseling plaats over de samenwerking ASDE <-> 

gemeente en m.n. over de volgende onderwerpen: 

- Voortgang aanpak integrale benadering en werken vanuit de bedoeling 

verwoord in beleidsplan Sociaal domein Elburg 2021-2025. We constateren dat 

de integrale aanpak meer aandacht vraagt. In de praktijk is er toch nog teveel 

sprake van versnippering. Van belang is om te kiezen voor een brede 

benadering van problematiek of thema’s, over de grenzen van afzonderlijke 

wetten en beleidsthema’s heen, b.v. Gezondheid. De rol van de gemeente is 

hierin een andere dan de rol van de ASDE. Duidelijke definiëring is van belang. 

- Ongevraagd advies: Minimabeleid <-> kindpakket, in relatie met integrale 

aanpak. De ASDE heeft n.a.v. signalen uit de samenleving nogmaals aandacht 

gevraagd voor de uitvoeringsmaatregel van voorfinanciering door inwoners die 

gebruik willen maken van een kindpakket of volwassenenpakket. Dit zorgt 

voor onnodige hoge stress bij betrokkenen en er wordt daardoor minder 

gebruik van gemaakt. Dat strookt niet met het voornemen “werken vanuit de 

bedoeling” 

- Willem Krooneman verzoekt om onze rol om m.n. te adviseren aan het college 

dit te heroverwegen en om hierbij ook de gemeenteraad mee te nemen bv. in 

de beeldvormende fase. We agenderen dit voor de vergadering in maart. 

 

4. Verslag 19-01-2022 : Aan agendapunt 2 wordt een zin toegevoegd m.b.t. belang 

van communicatie.   

 

5. Binnenkomen stukken. Ter kennisname en ter bespreking. Aantal acties m.b.t. de 

uitvoering zijn afgesproken. (zie Actielijst)  
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6. Adviestrajecten:  

 

 Aanbesteding basismobiliteit: regio Noord Veluwe. Het traject heeft 

vertraging opgelopen waardoor veel druk op de einddatum en het definitief 

advies. Er zijn zorgen over het proces van regionale samenwerking. We 

zullen dit bespreekbaar maken op het voorzittersoverleg van de regio.  

 Minimabeleid kindpakket. Het concept wordt besproken en er wordt een 

aanvulling gedaan m.b.t. een vorm van controle achteraf, zodat de 

gebruiker van deze regeling niet meer het bedrag hoeft voor te schieten.  

 Advies Nadere regels kindregelingen kinderopvang 2022. Wordt 

vastgesteld.  

 

7. Jaarplan 2022.  

Centrale thema:  

Integrale benadering kansenongelijkheid in samenleven met elkaar.  

 

Planning: 

16 maart : Diaconaal Platform 

20 april : MEE: inclusie; cliëntondersteuning 

18 mei : voorjaarsbijeenkomst met Beleidsteam Sociaal Domein gemeente. 

15 juni  : deadline Adviezen zie hieronder: 

 

Tussentijdse evaluatie beleidsplan 

Aanpak ouderenmishandeling (advies ?) - WMO 

Inclusieagenda - WMO 

Toekomst vrijwilligerswerk - event - WMO 
 

 

Cluster WMO: 

Afstemming /contact met st. Wiel -> vrijwillgersbeleid, mantelzorg,  

 

 

8. Verslagen enz. ter info 

 

9. Rondvraag: geen 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering woensdag 16 maart 2022.  

Let op: locatie MFC Aperloo ’t Harde i.v.m. verkiezingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


