
De ASD heeft in de eerste periode van 2022 al veel onderwerpen behandeld en over een
aantal zaken een (ongevraagd) advies ingediend bij het College van Burgemeester en
Wethouders. Er speelt dan ook veel.

Hieronder een korte weergave van wat er zoals is geadviseerd en de eventuele reacties
hierop van het College.

Op 18 januari heeft de ASD haar zorgen uitgesproken over de bezuinigingen op
bijvoorbeeld de meerkostenregeling. De ASD heeft gevraagd om de minima tegemoet te
komen.

20 januari: Gevraagd advies bij nota Jeugdhulp 2022-2026. In het uitgebrachte advies is
gevraagd om de nota in begrijpelijke taal te schrijven. De missie en de visie van de
gemeente moeten duidelijk in de spotlights worden geplaatst. De ASD heeft gevraagd om
een concreet uitvoeringsplan en maatwerk voor de hulpvrager. Dit advies is heel positief
ontvangen en veel suggesties zijn of worden overgenomen.

Op 24 januari is er een ongevraagd advies uitgebracht met betrekking tot de nieuwbouw
op de locatie van bakkerij Drost. Er is aandacht gevraagd voor sociale woningbouw voor
starters en senioren. De ASD heeft gevraagd om mee te mogen denken.
Helaas heeft de ASD hierop geen reactie ontvangen.

10 maart: Gevraagd advies bij de verordening en de bekostiging van het
Leerlingenvervoer. De ASD staat hier positief in. Wel is geadviseerd om de
ouders/verzorgers van kinderen met een handicap niet elk jaar weer opnieuw alle
gegevens te laten indienen. De CR Jeugd heeft verzocht om een gesprek met de
vervoerder waar het gaat over de opleiding en competenties van de medewerkers.

Op 16 maart heeft de ASD een ongevraagd advies gegeven inzake de koopkracht en de
opvang van Oekraïners. De gemeente zou al moeten beginnen met het uitkeren van de
energietoeslag en meer actief op zoek naar opvanglocaties voor de vluchtelingen uit
Oekraïne.

Op 22 maart is er een ongevraagd advies ingediend met betrekking tot de
woonmogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen. De ASD heeft benadrukt dat er
meer oog moet zijn voor jongeren die bijvoorbeeld in een instelling hebben gewoond en
nu een volgende stap kunnen zetten. Er zijn nu voor hen geen mogelijkheden. Er zijn een
aantal suggesties gedaan om hieraan een goede invulling te geven.

Bijwonen vergadering Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een breed samengestelde raad en geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over
onderwerpen binnen het sociaal domein.

Het gaat hierbij om de volgende drie taken:

● Zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen (Wmo)
● Werk en inkomen
● Jeugdhulp

Als u hierin mee wilt denken, dan bent u van harte welkom een vergadering van de ASD
bij te wonen. De vergaderingen van de ASD zijn openbaar.



De eerstkomende vergadering is op woensdag 20 april, aanvang 19.30 uur in het
gemeentehuis in Zuidwolde.

Wilt u de vergadering bijwonen of een onderwerp aan de agenda toevoegen?

Neem dan contact op met de secretaris Ina ten Caat: i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl
of secr.asd.cr@dewolden.nl of bel 06-26898580.

De (voorlopige) planning voor de vergaderingen voor de rest van 2022 is als volgt:

25 mei, 6 juli, 7 september, 26 oktober en 7 december.

De vergaderingen zijn altijd vanaf 19.30 uur en worden gehouden in het gemeentehuis.

Meer informatie over de agenda van de vergaderingen vindt u binnenkort ook weer in de
Wolder Courant.

mailto:i.ten.caat@dewoldenhoogeveen.nl
mailto:secr.asd.cr@dewolden.nl

