Vragen over het jaarverslag van de ASD voor het vragenuurtje namens de D.O.P.
Een goed functionerende ASD is in de ogen van de D.O.P. zeer belangrijk voor de inwoners
van de gemeente Boekel/ Venhorst en zoals wij allemaal weten bestaat de huidige ASD uit
nog 4 overgebleven leden van de ASD Boekel/ Venhorst
Vragen aan de wethouder:
Op dit moment zijn vanuit de gemeenschap niet alle verschillende groepen
vertegenwoordigd binnen de ASD, ze missen nog vertegenwoordigers uit
Venhorst/uitkeringsgerechtigden/sport en cultuur, maar vooral jeugdvertegenwoordigers en
zo kunnen de huidige leden niet alle taken vervullen die vanuit een Adviesraad ingevuld
zouden moeten worden of waar zij als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente
Boekel bij aanwezig zouden moeten zijn.
Wij willen dan ook van de wethouder weten welke stappen hij tot nu toe al heeft gezet om de
huidige leden extra te ondersteunen en welke acties hij nog op de agenda heeft staan.
Ook hebben wij vernomen dat 3 van de 4 huidige leden niet hebben ingestemd met jaar
verslag iets wat niet was vermeld bij het ons toegestuurde verslag. Was dit bij de wethouder
wel bekend en waarom was dit niet vermeld.
Hoe ziet hij de vertegenwoordiging vanuit onze gemeente naar de sociale dienst Meierijstad
( op dit moment maar 2 personen ). Willen wij punten die voor onze inwoners belangrijk zijn
op de agenda zetten dan zijn deze regionale bijeenkomsten de plaats om dit voor elkaar te
krijgen.
Ook wordt er in het verslag over het armoede beleid geschreven en wij willen dan ook weten
hoe het hiermee staat. De wethouder had beloofd zijn uiterste best te doen om te kijken of er
voor de zomervakantie een stuk zou liggen.
Wij zien wel het opstarten (met extra geld )van een sport en beweeg visie wat prima is en
waar wij ook mee ingestemd hebben maar in onze ogen zou er meer prioriteit gesteld
moeten worden aan het armoedebeleid voor deze kwetsbare groep uit onze gemeente.
En weet de wethouder hoe het staat met het overdragen van de stukken door het
afgetreden bestuur naar het nieuwe bestuur zoals de website, email adressen en de
financiële stukken.
Zonder deze overdracht kan het huidige bestuur niet verder. Graag horen wij hoe de
wethouder dit gaat aanpakken

