
 
 

7 september 2022 

 

 
 

Verslag vergadering 7-09-2022 

 

Aanwezig : Attie de Graaf ( voorzitter), Adeline Stel ,Ilonka Rietveld, Carina van der Weide, 

Jan van den Berg, Jurjen Pieters, Herman Diepens, Hanneke Meester (verslag)  

m.k.g.a., Bert van Apeldoorn, Jacolien Lokhorst,                                                                                 

Gerry Fidder (bijeenkomst gemeente Jeugd)  

 

1. Opening door Attie, 

. 

2. Verslag 15-6-2022 wordt vastgesteld. 

 

3. Binnengekomen stukken: Uitnodigingen Netwerk Adviesraad Harderwijk en 

bijeenkomst Oudermishandeling gemeente Elburg besproken. We nemen deel 

als ASDE. Deelnemers melden zichzelf aan. Verder ter kennisgeving 

aangenomen.  

 

4. Adviestrajecten 

o Advies Inclusieagenda wordt vastgesteld. Verwijzing naar voorbeeld via 

hyperlink i.p.v. bijlage.  

o Herijking subsidietraject. Op verzoek heeft de ASDE meegedacht in het 

voortraject. Attie, Jan en Jacolien hebben overleg gehad met gemeente 

en Spectrum. De adviesaanvraag wordt verwacht eind september.                          

Jan, Jacolien en Herman stellen advies op en deze wordt in de 

vergadering van 2 november besproken.  

 

5. Communicatie: de vernieuwde website wordt 1 oktober in bedrijf genomen. De 

tekst is aangepast en getoetst op begrijpelijkheid en er zijn nieuwe (recente) 

foto’s gemaakt. Waardering voor Ilonka voor deze omvangrijke klus! 

 

6. Uit de clusters en regionaal voorzittersoverleg. 

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

haar afwezigheid doorgeschoven naar 7 september 2022. Dit is 

wederom doorgeschoven -> 2 november. 

• Regio: OKO project is regio breed aangevraagd bij Trimbos instituut. 

Start 2023. Op de volgende regiovergadering ( 10 oktober Nunspeet) 

staat versterking van burgerparticipatie op de agenda. Attie en Jacolien 

nemen deel. 

 

7. Jaarplan juli – december 2022 

• Vergadering 5 oktober is gezamenlijke vergadering met afd. sociaal 

domein Elburg. Organisatie: Adeline en Alrik. 

• Vergadering 2 november thema participatie en evaluatie 2022 -> input 

2023. Werving / vacatures ASDE 2023 

• Vergadering 30 november: combi thema bijeenkomst ‘armoede’ en 

informele afsluiting 2022. 

• Rooster van aftreden: Carina en Ilonka hebben aangegeven per 1 januari 

2023 te stoppen. Herman Diepens draait als aspirant lid al enkele 



 
 

7 september 2022 

maanden mee en zal 1 van de ontstane vacatures invullen.                            

Hanneke gaat door voor een volgende termijn. Dat betekent dat er per    

1 januari 2023 nog een vacature is.  

 

8. Rondvraag: geen 

 

Attie sluit de vergadering. 

 

 

 


