Adviesraad Sociaal Domein
Neder-Betuwe

Notulen ASD-raad Neder-Betuwe donderdag 15 juli 2020
Aanwezig: Piet Barten, Nathalie van Doorn, Marja den Hartog, Willemien van der
Meijden, Wim van Olderen, Evert Oskam, Erik Roelofsen, en Mecheline Doornebal
Afwezig: MK Anton Mauritz
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We komen voor het
eerst bij elkaar sinds uitbreken van de Coronacrisis. Edo vraagt hoe we afgelopen
periode zijn doorgekomen. Er worden wat ervaringen uitgewisseld, gelukkig is
niemand ziek geweest als gevolg van het virus.
2. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld
3. Notulen en actielijst vergadering 6 februari 2020
Notulen worden goedgekeurd.
4. Mededelingen
- Op 28 januari is door Maarten van Roosmalen gevraagd om een redactioneel stuk
te schrijven bij de foto, die vorige vergadering gemaakt is, voor de krant. Evert
zal dit verzorgen en doorsturen naar Maarten.
-

Evert Oskam heeft een vacaturetekst opgesteld. Deze wordt besproken en, na een
kleine aanpassing, goedgekeurd. Hij zal geplaatst worden op de site. Tevens zal
deze in de krant geplaatst worden. Piet zal deze tekst doorgeven aan mw. Filius
en mw. R. Roodbeen.

5. Ingekomen stukken
a. Logo ASD vaststellen
Anton Maurtiz heeft een nieuw logo voor de ASD laten ontwerpen. Er zijn drie opties.
We kiezen het volgende logo:

b. Nieuws koepel adviesraden sociaal domein
Er staat een uitnodiging in, voor een trainingsdag, voor de voorzitter van de ASD. Edo
zal zelf beslissen of hij hier naar toe gaat.
6. Uitnodigingen
a. Tekst persbericht
Evert zal een redactioneel stuk, met het nieuwe logo, aanleveren bij Piet. Piet stuurt
dit door naar mw. Filius.
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b. Advies WMO verordening raadsvergadering 20 februari
De gemeenteraad van Neder-Betuwe is voornemens op 20 februari 2020 te
besluiten over de 'Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020'. Ter
voorbereiding hierop organiseert de raad vanavond een beeldvormende avond
om 19.30 uur in het gemeentehuis. De ASD is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en
met raadsleden van gedachten te wisselen over het plan.
Piet zal een advies sturen naar Maarten.
c. Uitnodigen beeldvormende avond WMO, verordening maatschappelijke
ondersteuning 2020
Zie punt b. Deze beeldvormende avond is tegelijk met de vergadering van de ASD,
deze avond.
7. Terugkoppelingen
Nog niet iedereen kan op de webmail van de ASD. Anton heeft hierover contact gehad
met Ton Meijering. Ton heeft aangegeven niet meer informatie te hebben dan al
gegeven is. Diegene die nog niet kunnen inloggen, nemen zelf contact op met Ton
Meijering.
8. Klankbord
Geen punten
9. Rondvraag
Geen punten
10. Sluiting
Om 21.15uur wordt de vergadering gesloten.
Takenlijst
Wat
1.
Contact houden met Ina Koster
2.
Nakijken verordening
3.
Sturen verordening naar leden ASD
4.
Redactioneel stuk schrijven,
afstemmen met Edo en naar Piet
sturen
5.
Aanpassen emailadres en logo in
vacature-advertentie. Tevens
termijn van reactie erbij zetten.
6.
Vacature tekst doorgeven aan mw.
Filius en mw. Roodbeen
7.
Nadenken om naar de training dag
te gaan
8.
Advies schrijven over 'Verordening
maatschappelijke ondersteuning
2020' en sturen naar Maarten van
Roosmalen
9.
Contact opnemen met Ton
Meijering als inloggen op de
webmail niet lukt

Wie
Edo Sprong
Piet Barten
Piet Barten
Evert Oskam

Wanneer

Evert Oskam

Zo snel mogelijk

Piet Barten

Zo snel mogelijk

Zo snel mogelijk
Zo snel mogelijk
Zo snel mogelijk

Edo Sprong
Piet Barten

Voor 11 februari

Ieder bij wie het
inloggen niet lukt

-
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