Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Neder Betuwe
Notulen Adviesraad Sociaal Domein 16 juni 2021
Aanwezig: Piet Barten, Willem van den Hatert, Anton Mauritz, Wim van Olderen,
Erik Roelofsen, Alize Tijssen, Evert Oskam (hij viel weg door storing)
Afwezig: Edo Sprong en Mecheline Doornebal , MK
1. Opening en welkom.
Omdat Edo afwezig is, wordt Erik Roelofsen gevraagd het voorzitterschap op zich
te nemen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vanwege de Corona pandemie en de daaruit voortkomende maatregelen
vergadert de ASD nog steeds online.
Na een gesprek met Edo heeft Nathalie van Doorn te kennen gegeven met
onmiddellijke ingang te stoppen. Haar privéomstandigheden nopen haar tot dit
besluit.
2. Vaststellen notulen 14 april 2021
Deze worden vastgesteld en Mecheline Doornebal wordt hartelijk bedankt voor
het maken van de notulen. Vanaf deze vergadering neemt Piet Barten het weer
op zich.
4. Vaststelling agenda
Agenda is vastgesteld

5. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
-

de link HGKM, doorgestuurd door Mecheline, wordt ter kennisneming
aangenomen.

-

Alize doet kort verslag van webinar Expertmeeting. Dit blijkt een visie
document te zijn voor de komende 5 jaren. In het najaar vervolg, we
wachten af of we worden uitgenodigd.

-

Willem doet verslag van informatiebijeenkomst BW Adviesraden
Rivierenland. Beschermd wonen was een belangrijk item. Er volgt in 2022
decentralisatie hiervan en 2023 meer middelen. Van ASD wordt passief
meedoen gevraagd.
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-

Nieuwsbrief Koepel tkn.

-

Het project Samen is Leuker vroeg om heilige van ASD, als participant.

-

Presentatie van Adviesraden Rivierenland tkn.

-

OCO. Willem is contactpersoon van projectleider Mayan Oomkes. Willem
heeft bijeenkomsten bijgewoond en volgt proces.

-

Anton doet ververslag van webinar Jeugdzorg. De centrale vraag is hoe
controle te krijgen bij dit belangrijke onderwerp.
Er wordt door de meesten samenwerking gezocht in scholen,
praktijkondersteuning huisartsen, etc.
Er is een stijging jeugdhulpkosten als gevolg van o.a: gebruik social
media, echtscheidingen, hoge geluksnormen, etc.
De gemeente probeert zoveel mogelijk decentraal te sturen. Geen
afschaffing!
De gemeente staat een decentrale aanpak voor. Er worden pilots gedraaid
op scholen in Neder-Betuwe.
Tenslotte zal de gemeente met een notitie komen.

-

Het jaarverslag 2020 wordt besproken. De besproken wijzigingen zullen
worden doorgevoerd.

6. Takenlijst kan eraf.
7. Actielijst.
a. Erik gaat uitzoeken of en hoe lang we als ASD-NEDERBETUWE nog gebonden
zijn aan Koepel Adviesraden. Worden slecht bezocht. Geen animo kennelijk.
b. Met leerlingenvervoer doen we even niets meer.
c. Hieraan wordt toegevoegd Wet Inburgering 1-1-2022. Er zal een ambtenaar
worden uitgenodigd in najaar.
d. Maarten van Rosmalen wordt gevraagd om wethouder(s) uit nodigen voor 8
september 2021.
e. Schuldhulpverlening blijkt in najaar via Jenneke Paans in nieuw beleid gegoten
te worden.
8. Vacatures. Er zijn voorlopig 2 vacatures, één voor jeugd en één voor
WMO/ouderen
9. Rondvraag:
-

Anton vraagt of er al een eigen bankrekening is. Erik kan dit “trots"
beamen.
Anton vraagt of de website kan worden ge-update. Piet doet dat deze
zomer.
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-

Erik merkt op dat volgens rooster van aftreden, Wim van Olderen 1-32021 is begonnen aan 2e termijn.
Anton is al bezig sinds 1-10-2020 aan 2e termijn.
Alize en Willem zijn naar cursus lid adviesraad geweest. Dit was zeer
nuttig volgens beiden.

10. De voorzitter sluit rond 21.30 uur de vergadering.

Notulen Adviesraad Sociaal Domein Neder Betuwe

