Adviesraad Sociaal Domein SV
Conceptverslag vergadering 12 juni 2019

19.06.01

Mededelingen
Feliciteren een lid met zijn verjaardag.
RTV SV: Voorzitter neemt contact op RTV Stichtse Vecht voor samenwerking.
Jaarplan: toegevoegd als agendapunt.

19.06.02 Bespreking notulen
19.06.02.1 Notulen plenaire vergadering 8 mei jl.:
Ad 1: Sociale Coöperatie: Er heeft een goed en open gesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers van de Sociale Coöperatie en zullen
waarschijnlijk mede een vervolg gaan geven aan het plan van een haalbare
opzet van Werk en Inkomen;
Ad. 2: Utrechtse Werktafel: Er heeft nog geen overleg tussen bestuur en
werktafel plaatsgevonden. De adviseur, vanuit de Utrechtse afdeling, heeft
onlangs een overleg hierover bijgewoond, dat hij zal kortsluiten met het lid
van de Adviesraad. Het vervolg zal op de volgende vergadering worden
geagendeerd;
Ad 2: Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang: Het uitvoeringsplan
dat eind 2019 gereed moet zijn. Hoog op de agenda houden en volgen met
betrekking tot voortgang.
19.06.02.2 Actielijst 8 mei jl.:
Doorgenomen en aangepast en akkoord.
19.06.02.3 Actielijst contactpersoon/ mondeling verslag overleg 4 juni jl.: In het volgend
overleg wederom aandringen op de beleidsagenda tweede helft 2019.
19.06.03

Gesprek Jeugd met UW Ouderplatform en KomErbij
Voorbereiding gesprek op 17 juni a.s. in De Ark: In het kader van het komen
tot een meer bredere Adviesraad, waartoe afspraken zijn gemaakt met het
college eind 2018, vindt er minimaal twee keer per jaar een overleg plaats
met relevante netwerkgroepen ter versterking van vooral de samenwerking
in het komen tot hun input bij adviesaanvragen. Een gesprek hiertoe vindt
plaats met het UW Ouderplatform waarbij ook aandacht wordt besteed aan
het uitwisselen van belangrijke aandachtspunten Jeugdzorg/ hulp. In het
bijzonder zal ook de rol van het UW Ouderplatform, dat tot op heden als
organisatie met de wethouder spreekt en ook adviezen uitbrengt, worden
besproken. In het tweede deel van het gesprek zal de voorzitter van KomErbij
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aanschuiven, waarin zij voornamelijk haar zorg met betrekking tot Jeugdzorg/
hulp onder de aandacht wil brengen. Vanuit de Adviesraad wordt
aangegeven dat het van belang is dat de Adviesraad meer inzicht en
informatie krijgt over de huidige Jeugdzorg/ hulp en in de huidige en komende
knelpunten; dit punt zal daarna ook binnen het contactpersoon overleg
aangekaart worden. In de volgende vergadering zal het verslag en
respectievelijk de actiepunten n.a.v. bijeenkomst worden besproken.
19.06.04 Adviezen
19.06.04.1 193005ADVIESRAADLAS Eindadvies nota Positief Gezondheidsbeleid
Stichtse Vecht:
De Adviesraad heeft, na/ in overleg met de betrokken beleidsambtenaren,
een kort eindadvies uitgebracht, waar vooral ook aangedrongen wordt om de
Adviesraad mee te nemen in het tot stand brengen van het Uitvoeringsplan;
19.06.04.2 193005ADVIESRAADLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp:
Het ingediende advies, met vooral input van het UWOuderplatform, is uitgebreid besproken met de betrokken beleidsambtenaren; die hierop een reactie
hebben geschreven aan de Adviesraad;
19.06.04.3 Reactie matrix 94742_9 190105ADVIESRAADLAS Advies Huisvestingsverordening 2019:
In de ontvangen reactie matrix op Advies Huisvestingsverordening 2019
worden het merendeel van de ingebrachte adviespunten positief ontvangen;
19.06.04.4 Reactie Matrix 190105ADVIESRAADLAS Reactie op Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein over actualisatie woonvisie 20172022/ Z/19/153770/ D/19/135103:
In de ontvangen reactie matrix op de Actualisatie woonvisie 20172022 worden het merendeel van de ingebrachte adviespunten positief ontvangen;
19.06.04.5 ChristenUnie-SGP Transcripties voor doven en slechthorende:
Dit kan via een systeem gerealiseerd worden, waardoor het college het VNverdrag handicapt zal uitvoeren;
19.06.04.6 Nieuwe aanbesteding van regiotaxi Utrecht en regiotaxi Veenweide:
Met het oog op de nieuwe aanbesteding, waartoe in 2018 nadere afspraken
zijn gemaakt respectievelijk aandachtspunten zijn geformuleerd binnen de
regio Utrecht West voor Leerlingen- en Groepsdoelenvervoer en binnen
Stichtse Vecht, komen er voorbereidende overleggen. De Adviesraad zal
aanwezig zijn bij de bijeenkomst in het Provinciehuis;
19.06.04.7 190706ADVIESRAADLAS Reactie op reactie college op 192905ADVIESRAAD Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp:
Uitvoerig besproken de beleidsmedewerker en geeft weer wat er is afgeproken.
19.06.05 Adviesraad
19.06.05.1 191206 Taakveldgroepen Kernleden netwerkgroepen vacatures:
Het schema van de bemanning en structuur Adviesraad wordt goedgekeurd.
In augustus a.s. zullen de twee kandidaten, waar in mei jl. gesprekken mee
gevoerd zijn, besluiten of zij zullen toetreden tot de Adviesraad. Besloten
wordt een tekst voor oproep nieuwe leden Adviesraad te maken ten behoeve
van de gemeentelijke digitale Nieuwsbrief.
19.06.05.2 Vergaderschema met Plenair, CO en Contactpersoon overleg 3e kwartaal
2019:
Het vergaderschema wordt vastgesteld.
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19.06.05.3 Gesprek MO/BW met Adviesraad, 9 mei 2019:
Besproken.
19.06.05.4 Verordening Jeugdhulp Stichtse Vecht 2019 commissie 11 juni a.s.:
Toelichting (extra)brief gemeente, anders geen bezwaar/beroep.
19.06.05.5 Actualisatie Woonvisie commissie 18 juni a.s.:
Wie van de leden aanwezig?
19.06.05.6 Regionale Huisvestingsverordening 2019-2023 commissie 18 juni a.s.:
Wie van de leden aanwezig?
19.06.05.7 Inspiratiesessie:
Besloten wordt dat er twee inspiratiesessies in het najaar worden georganiseerd: Jeugdzorg in SV: “Van Leefwereld naar Beleid” en “Versterken
burgerparticipatie”
19.06.06

Overig
Werving via Nieuwsbrief SV:
Content aanleveren en plaatsen.
Content website:
Maandelijks moet de website geüpdatet worden door de ondersteuner met
input van de kernleden. Een actielijst hiertoe wordt maandelijks gemaakt en
uitgevoerd.
Communicatie RTV SV:
Al besproken bij de mededelingen. De Adviesraad zal ten behoeve van
verdere profilering ook onderzoeken of dit via RTV Stichtse Vecht kan
plaatsvinden.
Werkwijze voorzitter/ ondersteuner:
De inzet en werkwijze van de ondersteuner is nader besproken en
vastgelegd: in afstemming met voorzitter en kernleden taakgroepen. In
oktober vervolg evaluatie.
Vrijwilligersvergoeding 1e zes maanden 2019:
De vrijwilligersvergoeding over de eerste 6 maanden 2019 zal deze maand
uitgekeerd worden.

19.06.07

Agenda volgende bijeenkomst

19.06.08

Rondvraag

Volgende bijeenkomst plenair: 10 juli en CO 31 juli a.s.
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