Verslag vergadering 16-03-2022

Aanwezig : Attie de Graaf ( voorzitter), Adeline Stel, Ilonka Rietveld ( via teams),
Jan van den Berg, Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn, Jacolien Lokhorst, Jurjen
Pieters, Hanneke Meester (verslag) en als gast Hanneke Hiscock.
M.k.a. Gerry Fidder
1. Opening door Attie, waarin zij refereert aan de huidige situatie in Oekraïne en aan
de verkiezingen van vandaag waarin wij in vrijheid kunnen stemmen en de
Adviesraad die in vrijheid het college van B&W mag adviseren.
Dictatuur

Jan Terlouw

Domheid en macht, doodenge vrienden
Aartsvijanden van rede en recht
Grote hekel aan openbaarheid,
Want die verdraagt onwaarheden slecht.
Domheid en macht, eenmaal tezamen,
Is een kracht die je moeilijk doorbreekt.
Die, dat is zo dikwijls gebleken,
Continu onrechtvaardigheid kweekt.
Zorg dat die twee elkaar niet omarmen,
En bewaak met veel energie,
Met alle middelen die je kunt vinden,
De rechtstaat, de grondwet, de democratie.
2. Welkom aan Hanneke Hiscock, namens het Diaconaal Platform Elburg.
Aanleiding is de vraag: waarin kunnen we elkaar versterken en de wenselijkheid
c.q. het nut van samenwerken en de wijze waarop.
Hanneke geeft een toelichting op de werkwijze van het DPE.
Doel van het Diaconaal Platform Elburg (DPE):
 Een platform zijn van ontmoeting, kennis- en informatie-uitwisseling m.b.t.
het sociaal domein
 Stimuleren van (aanvullende) sociale en diaconale zorg voor de plaatselijke
samenleving door kerken en hun leden
 Initiatieven ontwikkelen en/of verbinden en samenwerking bevorderen tussen
kerken, met name waar gezamenlijk meer bereikt kan worden dan alleen
(voorbeeld: Schuldhulpmaatje en ZorgSaam Elburg)
 Volwaardige gesprekspartner van de burgerlijke gemeente Elburg zijn
 Samenwerken met maatschappelijke organisaties
 Signaleren van ontwikkelingen en mogelijke knelpunten in het sociaal domein
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Aandachtsgebieden van het Diaconaal Platform zijn:
·
Gemeentelijk beleid m.b.t. het sociale domein
·
Werk & inkomen (armoede, schulden, werkloosheid)
·
Welzijn & Zorg (ouderen, mantelzorg, eenzaamheid, mensen met een
beperking, GGZ)
·
Vluchtelingen
·
Jeugd en jongeren
·
Verslavingsproblematiek
De afspraak die we gisteravond hebben gemaakt:
- Het DP geeft vergaderdata door. Voor dit jaar zijn dat 12 mei en 22
september en nu misschien eerder of extra vanwege Oekraïne.
- Het DP kan via de website van de ASDE op de hoogte zijn van actuele zaken en
hier op reageren of vragen stellen.
- De ASDE kan het DP benaderen als zij het zinvol acht om contact te hebben
over een bepaald onderwerp.
- 1x per jaar zal de voorzitter of secretaris een vergadering van de ASDE
bezoeken.
- Het DP kan bij gelegenheid iemand van de ASDE uitnodigen om een vergadering
van het DP bij te wonen.
3. Verslag 16-2-2022 wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van:
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 : wordt
kwartaal 2
Inclusieagenda – WMO
Toekomst vrijwilligerswerk - event – Participatie (WMO)
Cluster WMO:
Afstemming /contact met st. Wiel -> vrijwillgersbeleid, mantelzorg,
4. Binnenkomen stukken. Ter kennisname en ter bespreking. Aantal acties m.b.t. de
uitvoering zijn afgesproken. (zie Actielijst)
5. Adviestrajecten: beide aanvragen worden opgepakt door cluster participatie met
input van cluster WMO. Deadline 8 april 2022.
 Beleidsregels schuldhulpverlening
 Afstemmingsverordening PW; IOAZ; IOAW
6. Jaarplan 2022: zie agendapunt 3
7. Clusters:
 Dropbox: Ieder cluster heeft een clustermap in de gemeenschappelijk
ASDE map in Dropbox. De indeling, het vullen en beheer is de
verantwoordelijkheid van het betreffende cluster zelf. Dit gaat niet via
secretariaat. Technische vragen-> Ilonka
Gespreksverslagen die belangrijk voor alle ASDE leden naar secretariaat sturen als
bijlage vergaderstukken eerstvolgende vergadering!
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Carina: De gemeente heeft signalen m.b.t. mantelzorgers ( MEE, CJG)
m.b.t. o.a. keukentafelgesprekken opgepakt.
Bert en Jan hebben 23 mei een afspraak met financieel Trefpunt
Jeugd: 1 april gesprek met Tactus. In kader van integraliteit: aanschuiven
uit alle clusters. Locatie gemeentehuis van 13.30 – 15.00 u
Attie: online workshop gevolgd van de Koepel over regionale
samenwerking. Belangrijk om goede afspraken te maken met betrokken
partijen. Volgende regiovergadering zal de samenwerking op de agenda
staan. Alma van Maanen wordt ook uitgenodigd.

8. Rondvraag
 Bert: m.b.t. advies schuldhulpverlening: zie beleidsplan gemeente.
 Adeline: Naast de €800 voor de minima door de landelijke overheid
hebben gemeenten ook zelf mogelijkheden. Uitzoeken welke dat zijn en
hoe deze worden ingezet.
 Ilonka: gaat online workshop volgen van de Koepel over communicatie.
Volgende vergadering woensdag 20 april 2022
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