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Betreft: verslag periode oktober – december 2021 

In deze periode hebben we driemaal vergaderd via internet. Tijdens de novembervergadering 

schoof de wethouder aan voor het jaarlijkse overleg. 

In deze periode hebben we twee adviezen gegeven aan het college over de volgende 

onderwerpen: 

1. Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 

2. Beleidsregels Jeugdhulp 2022 

Deze adviezen kunt u teruglezen onder overige publicaties elders op deze website. 

Via een mailwisseling met de beleidsambtenaren hebben we een bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van de verordening Jeugdhulp 2022 welk document veelal een uitwerking van 

de wet is. En van het lokaal uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2022, waarvoor wij onder 

meer aandacht vragen voor vroegsignalering en aandacht voor schuldenproblemen onder 

laaggeletterden. 

Tijdens het gesprek met de wethouder hebben we het gehad over de interne organisatie zowel 

bij de SED als bij ons zelf. Kan altijd beter. Ze staat voor alles open en adviseert ons om niet 

alleen vanuit de documenten te reageren maar ook vanuit ons zelf. 

Op 4 november hadden we ons tweede netwerkbijeenkomst in onze geschiedenis. Die van 

vorig jaar kon niet doorgaan vanwege de Coronamaatregelen. Maar dit jaar wel. Deze 

bijeenkomst is bedoeld om bij onze achterban aandachtspunten op te halen. En die hebben we 

gekregen. Waarvan de voornaamste: onveilige verkeerssituaties, Wmo-wachtlijsten, 

bureaucratie, woonproblematiek, taal voor statushouders. In 2022 gaan we hiermee aan de 

slag. 

Naast deze activiteiten hebben we deelgenomen aan een SED-overleg over het beleidsplan 

Wmo 2022, een regionaal overleg over Jeugdzorg plus, een onderwerp dat de nodige aandacht 

vraagt en aan het zeer nuttige zorg- en welzijnsoverleg Drechterland onder leiding van het 

Vrijwilligerspunt. Het gesprek met Team Inzet mag hier niet ongenoemd blijven. 

Ik eindig met de mededeling dat onze onze subwerkgroep Openbare ruimte en gebouwen een 

eigen plekje heeft gekregen op de site.   

Venhuizen, 7 januari 2022 

Gr. P. Boon, secretaris 

 


