
Verslag DB 25-1-’21 (Zoom) 
 
Tel. Willem Alberda, afd. DBD/vergunningen tel.: 9206: 
N.a.v. onze brief aan de wethouder over het betrekken van de ATS bij (ver)bouwaanvragen 
van openbare gebouwen, zegt Willem: “Wij verwijzen bij aanvraag en in bouwvergunning 
contact op te met de ATS. Zo ook met Richard .. van de COOP in Heeg. Dit n.a.v. afspraken 
die wij in het verleden hebben gemaakt met Joute de Graaf. Misschien is er sprake van 
nieuwe documenten/informatie dan moet de website daarop aangepast worden”. 
Voor het D.B. is onduidelijk welke afspraken precies gemaakt zijn. 
Afgesproken wordt dat we Willem zullen uitnodigen voor overleg met Peter en Rein. 
Henny stuurt een email naar Willem. 
 
E-mail Klaas Bosman: 
Klaas wordt per 1-2-’21 vervangen door Annelies Nijboer, afd. DSM/sociaal domein tel.: 9544 
 
E-mail Tineke: 
We sturen een bloemetje met beterschap (Peter regelt dit). 
 
Website-onderzoek: 
Diny heeft contact gehad met Steden NHL. Door Corona is de school dicht en zijn er nu geen 
afspraken te maken om een website te laten maken door studenten. In maart weer bekijken 
en mogelijkheden bespreken. I.v.m. samenwerking WMO even afwachten. 
 
E-mail de Graaf, Antonius Emmeloord: 
Peter neemt contact op. 
 
Overleg met Loek Hogenhout over toekomst ATS: 
Diny is benieuwd naar de eerste reactie van Loek op ons voorstel. Loek geeft aan dat dit 
aansluit bij de visie van de WMO. Er is veel overlap in taken van WWB, WMO en ATS en toch 
heeft ieder specifieke inbreng. Daarnaast is het moeilijk om aan nieuwe bestuursleden te 
komen (we vissen allen in dezelfde vijver), één club is krachtiger en de kwaliteit kan beter. 
Misschien moeten we een 1ste brug slaan tussen WMO en ATS. Misschien moeten we een 
overgangsperiode van 1 – 1 1/2 jaar instellen. We willen de WWB niet kwetsen. 
Willen we goed advies kunnen geven, dan heb je nodig:    Sterk: 

- Bestuurders, die tegen ambtenaren/wethouders opgewassen zijn;  WMO/ATS 
- Verbinding met het veld (voor onderbouwing/grotere vuist).  WWB 

 
Samenwerking wordt door ieder onderstreept en moet bekeken worden hoe ieder een eigen 
identiteit kan behouden. We kunnen van elkaar leren en kunnen gezamenlijk meer voor 
elkaar krijgen. Ook de gemeente zal blij zijn als er één club is. 
 
Eerdere pogingen om de WWB erbij te halen zijn mislukt. Er is sprake van oud-zeer bij de 
WWB.  
Voorgesteld wordt dat Rein en Loek in gesprek gaan met mevr. Freeling (voorzitter WWB) 
om te kijken hoe het oud-zeer opgelost kan worden en of tot samenwerking kan worden 
overgegaan. De voorkeur gaat uit naar een fysiek gesprek over 14 dagen. 
Henny stelt een uitnodiging email op, die namens beide organisaties wordt ondertekend. 



Na bespreking 
Diny heeft de reactie van Loek als positief ervaren. Het is nu de kunst om de samenwerking 
handen en voeten te geven. In ieder geval starten met WMO en ATS en hopen dat de WWB 
ook mee wil doen. 
Peter geeft aan voorzichtig te zijn met de email naar de WWB. Onderwerp moet zijn om oud 
zeer weg te nemen. Aandachtspunt is, dat we rekening moeten houden met de “snelheid” 
van reageren door de WWB i.v.m. informeren van achterban. 
 
Rein en Loek kunnen ook de meerwaarde van samenwerken meenemen op papier, zodat de 
WWB daarover kan nadenken. Andere aandachtspunten kunnen we nog bedenken. 
 
Volgende DB: 10 febr. Vanaf 10.00 uur (hopelijk fysiek). 
 
 
 
Meerwaarde van samenwerken: 

- Vinden van nieuwe bestuursleden (één vijver) 
- Eén club is krachtiger/Verbetering van kwaliteit adviezen 
- Betere verbinding (éénduidigheid) met het veld (deels dezelfde doelgroep) 


