ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 1 maart 2020
Digitale vergadering via ZOOM met Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Elseline
Brinkman, Janet Kool, Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo
Overdevest.
1. Opening en rondje bijpraten.
Eric heet allen welkom. Iedereen geeft een klein inkijkje in haar/zijn situatie in deze coronatijd.
2. N.a.v. verslag van 2 november 2021. (per e-mail al vastgesteld) zijn er geen opmerkingen. De
actiepuntenlijst wordt bijgesteld. P.M. de digitale vergadering van 4 januari had het karakter van een
nieuwjaarsbijeenkomst.
3. N.a.v. bijgewoonde vergaderingen: geen toevoegingen.
4. Het Jaarverslag 2020 wordt nog voor een laatste check bekeken door alle leden en samen met het
financiële verslag verzonden naar college en gemeenteraad en naar alle organisaties die in het
verslag voorkomen. Verder publicatie op onze website. De kascommissie wordt gevormd door
Elseline en Marcel.
5. Evaluatie eigen functioneren. De notitie door Janet en Marianne opgesteld wordt door de leden
onderschreven. De ASD is van mening dat we binnen de mogelijkheden (tijd, beschikbaarheid) onze
taak redelijk vervullen. Een abonnement op informatie van de koepel van ASD-raden heeft daarom
geen meerwaarde.
6. Informeel overleg met betrokkenen rond de thematiek regie, eindverantwoordelijkheid en
doorzettingsmacht bij processen in het Sociaal Domein, is momenteel niet met fysieke aanwezigheid
van de deelnemers te organiseren. Zo gauw de situatie dit mogelijk maakt, en een nieuwe wethouder
is aangetreden, pakken we de draad weer op. (Wethouder Lia de Ridder heeft het college verlaten).
7. Brede bijeenkomst ‘mensen met een beperking’
Het is nog niet gelukt om hierover verder te communiceren met de voorzitter van de Stichting
Gehandicapten Wassenaar. Mogelijk lukt dit wel voor de volgende vergadering.
8. Ingekomen stukken. Uit de reactie op ons advies m.b.t. Schuldhulpverlening blijkt dat m.b.t.
beleid wel eindverantwoordelijken worden benoemd, maar voor de uitvoering is dit (nog) niet verder
geconcretiseerd.
9. Rondvraag: op de agenda voor 29 maart: o.a. procedure vacaturevervulling Adviesraad en
informatie JGZ.
Volgende vergadering 29 maart.

