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Adviesraad Sociaal Domein SV   

Conceptverslag vergadering 24 april 2019   

 
  

19.04.01   Mededelingen                     

Welkom wordt een beoogd aspirant-lid geheten, die de bijeenkomst zal  

bijwonen om zich een beeld te vormen van de rol van de Adviesraad en 

overweegt om lid te worden;   

Een potentieel aspirant-lid, waarmee onlangs een gesprek heeft 

plaatsgevonden, zal nu niet toetreden; mogelijk op een later moment.  

  

19.04.2   Bespreking notulen                  

19.04.02.1  Notulen plenaire bijeenkomst Adviesraad 13 maart jl. (inclusief actielijst): Ad. 

2.1: Na overleg met de contactpersoon is er door haar contact geweest met 

het UW Ouderplatform en zijn er afspraken gemaakt om ze actief te 

betrekken bij de inkoop respectievelijk aanbesteding met betrekking tot 

Jeugdzorg.   

De Adviesraad, vanuit Taakveldgroep 3, zal spoedig een afspraak maken 

met het UW Ouderplatform om de samenwerking en hun rol met betrekking 

tot leveren van input ter advisering.  

Ad 2.1: Er is nog geen voortgang te melden vanuit De Utrechtse Werktafel; 

er heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en het 

Overleg Cliëntenraden Utrechtse Werktafel (waarin de Adviesraad 

participeert). De Adviesraad zal dit punt, inclusief het beschouwen van het 

belang en voortgang van de Werktafel, hoog op de agenda houden.   

19.04.02.2  Actielijst Contactpersoon overleg van 13 maart jl.:  

Merendeel van de acties zijn uitgevoerd; actielijst wordt aangepast.  

19.04.02.3  Actielijst contactpersoon/mondeling verslag overleg 16 april jl.  

  BW/MO:   

Er komt spoedig een overleg, georganiseerd door de betrokken 

beleidsmedewerker, om de Adviesraad nader te informeren over het vervolg 

en voornamelijk de totstandkoming van de lokale kaders BW/MO. Als 

voorbereiding op dit overleg wordt nog kennisgenomen van het verslag van 

de Raadsbijeenkomst en het HHM-rapport, alsook het verslag van de 

informatiebijeenkomst in maart jl. Bij dit overleg zullen leden aanwezig zijn.  

Ter voorbereiding hiervan apart overleg (of/in CO bespreken).   

  Integraal beleidsplan 2018-2022:   
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De Startnotitie Integraal Beleidskader SD is door het college vastgesteld; 

deze notitie zal nader worden besproken door de Adviesraad en de 

vervolgprocedure zal in het volgend overleg met de contactpersoon worden 

besproken.   

  Vervolg advisering Positief Gezondheidsbeleid:  

  Zie agendapunt 4.  

  

19.04.03  Adviezen                      

19.04.03.1  191803ADVIESRAADLAS Advies op de nota Actualisatie Woonvisie 2017 - 

2022 (2028) met reactie:  

Vanuit het college is een reactie ontvangen op het ingediende advies; 

merendeel van de adviezen zullen worden overgenomen en vooral 

meegenomen worden in het komende uitvoeringsplan. Enkele punten die 

niet worden overgenomen, zoals verhogen percentage middenhuur, zullen 

alsnog onder de aandacht worden gebracht. Besloten wordt om een 

schriftelijke reactie te geven op de ontvangen reactie. De ontvangen reactie 

van het college alsook de hierop volgende reactie van de Adviesraad zal 

ook direct gestuurd worden naar de betrokken netwerkgroepen.  

19.04.03.2  Aanvraag Regionale Huisvestingsverordening:  

 De Adviesraad heeft de regionale Huisvestingsverordening, zoals die in 

samenspraak met alle U16 gemeenten is opgesteld, ontvangen. Elke 

gemeente komt hier nog met een lokale versie, alsook Stichtse Vecht. 

Verzoek is vanuit de beleidsmedewerker binnengekomen om advies te 

geven over de voorgestelde wijzigingen, zijnde 6 punten; bij voor-keur voor 

14 mei; dan zal het in het college nog meegenomen worden. Adviseren met 

kanttekening procesmatig eerst nota Actualisatie Woonvisie 2017-2022 

(2028) vaststellen voor de advies aanvraag. Adviestermijn is te kort om 

netwerkgroepen om input te vragen; Besloten wordt komende week:  

• De punten nader te bekijken en een conceptadviezen te formuleren;   

• Gekeken wordt of het van belang is dat ook relevante 
netwerkgroepen meekijken in deze fase, ondanks de te korte 
adviestermijn;  

• Vaststellen in de adviestekst, zal zeker opgenomen worden in het 

advies dat het advies pas kan na Vaststellen van de Woonvisie.   

19.04.03.3  192204 Reactie matrix terugkoppeling adviesraad concept nota positieve   

Gezondheid en hernieuwde adviesaanvraag:  

Binnen de Adviesraad is de aangepaste versie nota Positief 

Gezondheidsbeleid 2019-2022, aangepast naar aanleiding van ingediende 

reactie door de Adviesraad, ontvangen en met de nodige aandacht gelezen. 

Vanwege de beperkte zichtbare wijzigingen in deze nieuwe versie zal er op 

korte termijn een overleg met de betrokken beleidsmedewerkers plaats zal 

vinden. Besproken wordt: Opzet uitvoeringsplan gekoppeld aan de herziene 

nota, de financiële onderbouwing en de procedure inclusief tijdspad.  

19.04.03.4  191704 Reactie matrix 183112ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels 

Middelen Stichtse Vecht 2019:  

   Akkoord, geen reactie meer.  

19.04.03.5  Ongevraagd advies Doorontwikkeling vergadermodel Gemeenteraad:  In april 

jl. heeft de Adviesraad een ongevraagd advies aan de voorzitter van de 

Pioniersgroep geschreven en gevraagd de Adviesraad mee te nemen en 

goed te informeren met betrekking tot de doorontwikkeling van het 
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vergadermodel. De voorzitter van de pioniersgroep heeft te kennen gegeven 

de  

Adviesraad nader te willen informeren en zal als gast op de eerstvolgende 

plenaire bijeenkomst aanwezig zijn.  

  

19.04.04   Structuur Adviesraad  

19.04.04.1  191704 Aanscherping Structuur Adviesraad per 8 mei 2019 17 april: 

Vastgesteld. Er vindt instemming plaats met enkele aanscherpingen van de 

structuur; zoals samenstelling/ werkwijze van de Adviesraad, dagelijks 

bestuur en taakveldgroepen. Zie bijlage. In september a.s. zal worden 

bekeken of er eventueel wijzigingen in het Huishoudelijk/vergaderorde 

reglement doorgevoerd worden.  

19.04.04.2   191704 Taakveldgroepen Kernleden netwerkgroepen vacatures voorstel 

april 2019 17 april:  

    Het overzicht geeft de samenstelling weer van de Adviesraad: de huidige 

kernleden en hun rol en specialisaties met vacatures. Zie bijlage.  

19.04.04.3  Voordracht Voorzitter en vicevoorzitter:  

 In de volgende bijeenkomst, in verband met stemrecht alle leden, komen 

tot de aanstelling van een voorzitter en vicevoorzitter.   

  

19.04.05   Inspiratiesessie    

Besloten wordt dat er een extra CO-overleg zal worden gepland om te 

komen tot een inspiratiesessie.      

         

19.04.06   Vastgesteld verslag 2018                

 Reactie contactpersoon:  

In het al eerder vastgestelde jaarverslag 2018 worden enkele tekstuele 

aanpassingen gedaan en daarna naar de gemeenteraad verzonden;  

Begroting 2019 vaststellen, incl. kosten ondersteuner:  

In de begroting 2019 van de Adviesraad vallen de kosten voor de extra uren 

van de ondersteuner onder de post: Tegemoetkoming gemaakte onkosten 

leden;  

Vrijwilligersvergoeding:  

De vrijwilligersvergoeding 2019 is, volgens eerdere vastgestelde afspraken, 

gesteld op uitkering van 50% in juni en 50% in december. In oktober a.s.  

zal de vergoeding in 2020 besproken worden.  

  

19.04.07  Overig                      

19.04.07.1  Vergaderschema 3e kwartaal 2019:  

    Vastgesteld;  

    Inspiratiesessie, voortgang:  

    Besproken bij punt 5;  

 Communicatieplan:  

 Niet besproken;  

 Website, updaten content:  

 Niet besproken;  

19.04.07.2   191604 Convenant Bestuurlijk Overleg Huisartsen Stichtse Vecht en  

 gemeente Stichtse Vecht 06-02-2019:  

  Het convenant bevat weinig punten:  

19.04.07.3   Sociale Coöperatie:  
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Het college heeft besloten, schriftelijk kenbaar gemaakt, dat er niet verder 

gewerkt gaat worden aan het oprichten van de Sociale Coöperatie; 

vanwege de hoge financiële kosten en het feit dat het actieplan Stichtse 

Vecht Werkt mogelijk ook de gestelde doelstellingen kan behalen. De  

Adviesraad zal nadere informatie opvragen bij de betrokken beleidsmede- 

en werker, als gast uitnodigen, om een update vragen. Afhankelijk van de 

bevindingen kan de Adviesraad besluiten om een schriftelijke verbazing te 

laten horen.  

19.04.07.4   RIB met informatie over de Startnotitie Integraal Beleidskader sociaal 

domein:  

   Zie bespreking bij agendapunt 2.  

  

19.04.08   Agenda volgende bijeenkomst               

  

19.04.09  Rondvraag     

Er zal weer een overleg gepland worden met het Platform Gehandicapten 
om de samenwerking verder te optimaliseren. Het Platform heeft recent 
nog informatie opgevraagd over de Horecavisie.  

Vanuit de ‘’wandelgangen’’ komt een geluid over de invulling van de 

Burgerparticipatie, waaruit blijkt dat ze geen zicht hebben op de structuur 

en werkwijze van de Adviesraad. Zie agendapunt 3.5;  

De instellingsbrief van twee aspirant-leden naar kernleden is eindelijk 

verzonden, waarbij een fout gemaakt is in het schrijven over de startdatum 

van een lid.   

    Bijeenkomsten op agenda:  

Leden zullen, na en in overleg, naar de bijeenkomsten gaan. Zie ook 

ShareFile.   

  

  

 

 

Volgende bijeenkomst plenair: 8 mei en CO nader te bepalen a.s.   
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