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Nico Jaspers

Van: db@asd-nissewaard.nl
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 08:11
Aan: db@asd-nissewaard.nl
Onderwerp: FW: suggestie stuurgroep OGGZ+

 
Beste leden van het DB, 
 
Zie onderstaand verzoek. 
 
Hartelijke groet, 
 
Lennard 
 

Van: Oomens, Bea <b.oomens@nissewaard.nl>  
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 16:02 
Aan: 'e.godrie@goeree-overflakkee.nl' <e.godrie@goeree-overflakkee.nl>; Goudriaan, Lennard 
<l.goudriaan@nissewaard.nl>; hilde.dejong@gemeentehw.nl; Jong, Jasper de <j.dejong@hellevoetsluis.nl>; 
Koning, Wim de <wm.dekoning@brielle.nl>; Bochove, Marjolein van <mdm.vanbochove@westvoorne.nl> 
Onderwerp: suggestie stuurgroep OGGZ+ 
 
Dag collega’s,  
In de laatste bijeenkomst van de stuurgroep OGGZ+ van 20 januari, het volgende voorgesteld: WHV doet de 
suggestie om de lokale ASD’s aan te bieden om te komen tot een gezamenlijk reglement voor alle ASD’s op 
ZHE. BO stelt voor om eerst het proces van formalisering af te ronden; het idee kan wel voorgelegd worden 
aan de ASD’s en ambtelijke ondersteuning.  
 
Nu we een eind op streek zijn met de formalisering, leg ik graag deze suggestie aan jullie voor en via jullie 
voor aan de lokale ASD’s. Niet helemaal duidelijk is of wethouder van der Velde hierbij dacht aan het 
huishoudelijk reglement of de verordening. Het laatste gaat uiteraard ook de gemeenteraden aan.  
Ben benieuwd of jullie en de lokale ASD’s er behoefte aan hebben om te komen tot meer gelijkvormigheid?  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Bea Oomens 
Adviseur centrumtaken Vrouwenopvang / HGKM 
Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 
www.nissewaard.nl 

  
     

 

Mijn werkdagen zijn ma-di-wo-do 
 

Van: Oomens, Bea  
Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 10:40 
Aan: 'e.godrie@goeree-overflakkee.nl' <e.godrie@goeree-overflakkee.nl>; Goudriaan, Lennard 
<l.goudriaan@nissewaard.nl>; hilde.dejong@gemeentehw.nl; jasper de jong <j.dejong@hellevoetsluis.nl>; 
'Koning, Wim de' <wm.dekoning@brielle.nl>; 'mdm.vanbochove@westvoorne.nl' 
<mdm.vanbochove@westvoorne.nl> 
CC: 'secrataris@asdgo.nl' <secrataris@asdgo.nl> 
Onderwerp: voortgang formalisering regionale adviesraad beschermd wonen en opvang 
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Beste mensen,  
We hebben weer belangrijke stappen gezet in de formalisering van de Regionale adviesraad sociaal domein.  
De conceptregeling en de voordracht voor de benoeming heb ik in de route gezet voor besluitvorming door 
het college op 25 mei a.s. Regeling en collegeadvies zijn bijgevoegd. Verder heeft de RASD afgelopen 
maandag de wervingstekst voor de vacature van onafhankelijk voorzitter vastgesteld. Aan jullie het verzoek 
om deze ook te verspreiden via de relevante (social) media, de website van de lokale ASD, jullie eigen 
netwerk etc.  
 
Bijgevoegd ook een link waar de tekst is terug te vinden. https://www.nissewaard.nl/bestuur-en-
organisatie/bestuur-en-organisatie/onafhankelijk-voorzitter-voor-de-regionale-adviesraad-beschermd-
wonen-en-opvang-zuid-hollandse-eilanden.htm  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Bea Oomens 
Adviseur centrumtaken Vrouwenopvang / HGKM 
T (0181) 696 432 | M 06-10060194  
Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse 
www.nissewaard.nl 

  
     

 

Mijn werkdagen zijn ma-di-wo-do 
 

 
De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van de Gemeente Nissewaard. Ontvangt u dit 
bericht maar bent u niet de geadresseerde van deze e-mail, dan dient u het bericht definitief te verwijderen uit uw systeem en bestanden. 


