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Verslag vergadering 15-06-2022 

 

Aanwezig : Attie de Graaf ( voorzitter), Ilonka Rietveld, Jan van den Berg, Gerry Fidder, 

Jurjen Pieters, Herman Diepens, Hanneke Meester (verslag)  

m.k.g.a. Carina van der Weide, Bert van Apeldoorn, Jacolien Lokhorst, Adeline Stel 

 

1. Opening door Attie, 

. 

2. Verslag 20-4-2022 wordt vastgesteld. Enkele tekstuele aanpassingen. 

 

3. Binnengekomen stukken: ter kennisgeving aangenomen.  

 

4. Terugkoppeling gemeente op Adviezen Schuldhulpverlening en Kindregelingen 

kinderopvang ontvangen en reacties zijn duidelijk. Geen verdere acties. M.b.t. 

gegeven Adviezen ASDE: deze worden op de website gepubliceerd na ontvangst 

van de terugkoppeling door het college.  

 

5. Bijeenkomsten 2 juni 2022 gemeente Elburg: 

 Evaluatie subsidiebeleid: i.v.m. afwezigheid van Bert en Carina wordt dit 

doorgeschoven naar de vergadering van 7 september. 

 Samenwerken in het sociaal domein: Bijeenkomst over evaluatie 

beleidsplan sociaal domein was goed georganiseerd. Leuke werkvorm. Er 

kon input geleverd worden over de stand van zaken op de verschillende 

acties die in het beleidsplan staan. Weinig kritische feedback. We hebben 

nogmaals aandacht gevraagd voor de uitvoeringskwestie rond 

kindpakket. 

 

6. Uit de clusters en regionaal voorzittersoverleg. 

 WMO: Webinar Participatieverordening is gevolgd door Jacolien. I.v.m. 

haar afwezigheid doorgeschoven naar 7 september 2022 

 Participatie: Er is een informeel bezoek gebracht aan Financieel 

Trefpunt. Punten van aandacht: de toegankelijkheid en aandacht voor 

monitoring / toetsing van het Trefpunt. 

 Jeugd: Nieuw dashboard in gebruik genomen door de gemeente. 

Gebruiksvriendelijker dan vorige en levert betere data op. Daarbij 

aandacht voor sturen op kwaliteit. Belang (en zorgen) rol CJG o.m. voor 

preventief gezinswerk. Focus op toegankelijkheid,, samenwerking en 

kwaliteit. 

 Regio: Voornemen gemeenten regio Noord Veluwe om mee te doen met 

het OKO project. “Opgroeien in een kansrijke omgeving” , de 

Nederlandse aanpak gebaseerd op het IJslands preventiemodel. Richt 

zich op afname middelengebruik, minder diefstal, meer sporten. 

Positieve effecten en ervaringen in een aantal pilotgemeenten in 

Nederland. Na een positief regionaal advies om het OKO project 

regionaal in te zetten vindt aanmelding bij het Trimbos plaats! Start 

januari 2023. ASDE steunt positief regionaal advies! 
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7. Communicatie: de aanpassingen aan de ASDE website worden in de zomer 

opgepakt en zijn uiterlijk 1 oktober doorgevoerd. 

  

8. Jaarplan juli – december 2022 

Voor september worden 2 adviesaanvragen verwacht. Deze zijn nog niet 

ontvangen. 

 Herijking subsidiebeleid (Jan Hofstede) Het is de bedoeling dat de 

herijking subsidiebeleid in de raadsvergadering van oktober in de 

beeldvormende en oordeelsvormende vergadering komt. Uw advies 

willen we graag voor 12 september hebben, omdat 20 september de 

laatste collegevergadering is voor de raad van oktober. Komende 

maanden vindt event participatie plaats en daarvoor wordt de 

Adviesraad uiteraard ook uitgenodigd 

 Inclusie-agenda (Gert Gerritsen)  Adviesaanvraag tweede helft juni 

Inclusieagenda: cluster WMO en Participatie ( Carina en Jan zijn trekker)  

Herijking subsidiebeleid: cluster Jeugd en Participatie ( Attie en Jan)  

 

9. Rondvraag: 

Jan: er is een declaratieformulier voor gemaakte kosten beschikbaar en te 

vinden in Dropbox (gemeenschappelijke ASDE map).  

 

Attie sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne zomervakantie! 

 

 


