Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 16 januari 2019
19.01.01

Mededelingen
Een lid heeft een persoonlijke mededeling. Als reminder jaarverslag 2018 in
concept aanleveren door ondersteuner en voor 13 februari a.s. agenderen.
Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen
maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Straks inbrengen bij de beide
gasten.

19.01.02

Bespreking notulen
19.01.02.1 Notulen 16 januari jl.
Een lid was wel aanwezig. Door gebruik van de verkeerde lay-out ontstaan.
Het verslag wordt vastgesteld en zal tevens op de website worden geplaatst.
Als bijlage bij het verslag is toegevoegd een kort verslag van de bijeenkomst
met de netwerkgroepen van 11 december jl. over de Inspiratiesessie
Versterken en Samenwerken II. Dit verslag zal als Nieuwsbrief verzonden
worden aan de netwerkgroepen, alsook naar de deelnemers van de
betreffende Inspiratiesessie.
19.01.02.2 Actielijst contactpersoon overleg 8 januari jl.
Besproken, geen bijzonderheden.
19.01.03

Bezoek gasten
Beleidsadviseur Werk en Inkomen
Beleidsadviseur Sociaal Domein
Power Point presentatie vanuit, over het Sociaal Domein en Werk en
Inkomen, om de Adviesraad te informeren over de stand van zaken/
voortgang, etc. en te komen tot een open “voeten op tafel” gesprek met
betrekking tot de lopende en komende onderwerpen.
Aan de orde kwam onder andere:
Werk Algemeen
 Integrale visie sociaal domein;
 Overzicht financiële scenario’s;
 Van Transitie naar Transformatie;
 Utrechtse werktafel
Voortgang binnen de drie actielijnen zijnde:
 De lopende werkgroepen/ projecten;
 De aansluiting met onderwijs en arbeidsmarkt;
 De banenafspraak;
 In de komende aangescherpte visie-document Sociaal Domein,
waarin sprake zal zijn van integraliteit, zal ook vanuit Werk en
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Inkomen de visie worden opgenomen. De Adviesraad zal hierop
gaan adviseren.
Werk Re-integratie 2019
 (Ex) Statushouders:
 Het belang en voortgang van de re-integratie van
(ex)statushouders, met accent ook op de versterking van de
inburgeringseisen.
 Jongeren:
 De vraag over de stand van zaken van het project met betrekking
tot Werk- en Re-integratie jongeren.
 Re-integratie algemeen.
Werkbedrijf
 Kansis en Kansis groen;
 Werkbedrijf SV; de organisatie/ uitvoering en de financiële kaders zijn
vrijwel geheel gereed en in uitvoering.
Inkomen
 Minimabeleid - herijking:
 De komende herijking van het minimabeleid en evenzo met
betrekking tot het kind-pakket, etc.
 Kindpakket per 1-1-2020;
 Stichting Leergeld per 2019/2020;
 Alternatief Menzis per 1-1-2020.
Collectieve zorgverzekering Minima
 Huidige stand van zaken;
 Alternatieven:
 Discussie over alternatief voor Menzis in 2020.
19.01.04
19.01.04.1
19.01.04.2

19.01.04.3

19.01.04.4

19.01.05
19.01.05.1

Adviezen
Termijnagenda Stichtse Vecht 2019, 9-1-2019: ter informatie;
Woonvisie, wel of geen adviesaanvraag?; ongevraagd advies schrijven:
Binnen het college wordt de Woonvisie Kaderstelling binnenkort geactualiseerd. Ook gezien eerdere adviezen door de adviesraad uitgebracht, zie
advies op de woonvisie dd. 2016 en het ongevraagd advies 2017 m.b.t.
komen tot meer buurtcentra, vindt de Adviesraad het van belang dat er vanuit
de netwerkgroepen hiervoor de nodige input geleverd wordt. Besloten wordt
dat de Adviesraad zich schriftelijk tot het college zal wenden met het verzoek
betrokken te worden bij de concept formulering voor de toekomst middels het
geven van een reactie.
Ingediend advies Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht en reacties,
besproken met Hetty Veneklaas als advies proces:
De gegeven reactie vanuit de Adviesraad op het Positief Gezondheidsbeleid
SV is onlangs besproken met de betrokken beleidsambtenaren. De nota zal
door hen worden aangescherpt op onderdelen en zal binnen drie weken aan
de Adviesraad worden aangeboden voor een eindadvies.
Ingediend advies Beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 2019:
Er is nog geen reactie-matrix ontvangen op het ingediende advies.
Verslag gesprek met wethouder Hetty Veneklaas
Gesproken is o.a. over:
 De bredere rol van de adviesraad, waardoor er intensiever wordt samengewerkt, bij het komen tot adviseringen, met de relevante netwerken;
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Het komen tot een effectievere samenwerking vanaf het begin van een
nota met de betrokken beleidsambtenaren voor het komen tot adequate
advisering;
 De rol en inzet van de aangestelde ondersteuner van de adviesraad.
Zie het verslag van deze bijeenkomst.
Voorgesteld wordt om het overleg met de wethouder te verhogen van eens
per half jaar naar eens per kwartaal. Wanneer er een nieuwe wethouder Werk
en Inkomen is aangesteld voor o.a. Sociale Zaken ook met hem/ haar te
overleggen.
19.01.05.1 Verslag contractpersoon:
Verslag voorzien van op/aanmerkingen en aanvulling voor 5 februari a.s.
voor het contactpersoon overleg.
19.01.06

Utrechtse Werktafel
Een kernlid geeft aan dat reeds aangekondigd is dat het Overleg Cliëntenraden Utrechtse Werktafel (waarin de Adviesraad participeert) na een
uitvoerig beraad gekomen tot een 'hard' ongevraagd advies richting het
Bestuur van de Utrechtse Werktafel. Dit advies is gebaseerd op bijeenkomsten in de afgelopen periode en de informatie/presentaties die hierin zijn
verstrekt over de Actielijnen. Er komt nog een gesprek met het Bestuur.
Vraagt nogmaals om een back-up voor zijn aanwezigheid bij de Utrechtse
Werktafel.

19.01.07

Inspiratiesessie maart a.s.
Besloten wordt om eind maart a.s. een Inspiratiesessie te organiseren gericht
op Samenwerken en Versterken III van de burgerparticipatie binnen de een
gemeente/organisatie, conform o.a. het voorbeeld gemeente Peel en Maas
Zelfsturing. Een eerste voorstel voor datum, opzet en organisatie wordt
gemaakt en binnenkort besproken in het CO-overleg van 5 februari a.s.

19.01.08

Overig
Vergaderschema 1e kwartaal 2019 vastgesteld/ 2e kwartaal vaststellen:
Vastgesteld.
19.01.08.2 Werving/ profiel voorzitter:
Het profiel van de voorzitter zal worden aangescherpt er is een interne
kandidaat.
Deelname bijeenkomsten/ congressen/ etc.:
Afgesproken wordt dat tijdens de plenaire- en de CO-overleggen te besluiten welke bijeenkomsten de leden van de Adviesraad zal bezoeken.
HH-klankbord/ netwerkgroep:
Besproken hoe om te gaan met netwerkgroepen.
19.01.08.1

19.01.09

Agenda volgende bijeenkomst
Communicatieplan van de Adviesraad:
Vooral in het kader van meer samenwerken met de netwerkgroepen, zal
worden dit aangescherpt worden. Daarin ook aandacht besteden aan hoe als
Adviesraad te profileren. Ook aandacht voor een nieuwsbrief per kwartaal
voor de relevante netwerken aangaande de lopende zaken en planning. 5
februari agenderen;
Ondersteuner:
Voor het eerstvolgend CO-overleg op 5 februari a.s. zullen de volgende
onderwerpen worden geagendeerd: Jaarverslag 2018, Werkplan 2019, en de
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begroting; dit ter voorbereiding voor de bespreking/ besluit hiervan in de
plenaire vergadering van 13 februari a.s.
19.01.10

Rondvraag
Er schijnt een rapportage te zijn verschenen over de Clienttevredenheid
Wmo. Dit zal op de volgende vergadering agenderen;
De voortgang van de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht U.A. loopt helaas
enige vertraging op, omdat de gemeente nog de risico/ juridische aspecten
gaan uitzoeken. Ook vraag de financiële borging aandacht;
Per 2019 is een uniform tarief van € 17,50 euro per vier weken voor de eigen
bijdrage. De uitgaven door gemeenten zullen hierdoor toenemen. Dit punt
agenderen voor het contactpersoon overleg op 5 februari a.s.

Volgende bijeenkomst plenair: 13 februari en CO 5 februari a.s.
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