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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 14 augustus 2019  

 

 
19.08.01 Mededelingen 

Er vinden deze maand een aantal gesprekken plaats met belangstellenden 
voor aspirant-lidmaatschap van de Adviesraad. Het streven is met ingang 
van 15 september a.s. enkele aspirant-leden te kunnen verwelkomen. 

  

19.08.02 Bespreking notulen  
19.08.02.1 Notulen 10 juli jl.: 
 Aanwezig: Kernlid was aanwezig; 

Punt 4: Adviesraad was aanwezig in plaats van DB (dit voortaan zo formu-
leren) 
Punt 6.4: Er komt binnenkort een overleg met het Platform Gehandicapten 
over een mogelijke rol die de Adviesraad kan gaan spelen in een door hen te 
organiseren Inspiratiesessie ten behoeve van de toegankelijkheid in Stichtse 
Vecht. 

19.08.02.2 Actielijst 10 juli jl.: 
 Besproken en aangepast.  

 

19.08.03 Gesprek Inspiratiesessie Jeugd met UW Ouderplatform 
19.08.03.1 Op 6 augustus jl. heeft overleg plaatsgevonden met het UWOuderplatform: 

zie verslag van dit overleg.  
Kort samengevat: De Adviesraad zal in oktober a.s. in samenwerking met het 
UWO een Inspiratiesessie organiseren met betrekking tot de Jeugdzorg/ 
Jeugdhulp in Stichtse Vecht. Het gemeentelijk en regionaal beleid van Jeugd-
zorg/ Jeugdhulp vraagt komende perioden aanpassingen in het beleid en de 
uitvoering hiervan. 
Om te komen tot goede keuzes in het hernieuwde beleidsplan, dat in het 
najaar 2019 wordt vastgesteld, is het van belang dat ook hierbij de ervaringen 
en visie van betrokken ouders worden meegenomen. 
Een Inspiratiesessie met een aantal betrokken en ervaren ouders, profes-
sionals, gemeenteraadsleden en beleidsambtenaren zal ervoor zorgen dat er 
meer zicht komt op wat er wel en niet goed binnen de Jeugdzorg verloopt en 
waar nodige veranderingen gewenst respectievelijk noodzakelijk zijn in zowel 
wat betreft het proces, procedures als de Jeugdzorg zelf.  
De doelstelling van de Inspiratiesessie is vooral:    

• Elkaar te informeren “hoe het huidige beleid wordt/ is uitgevoerd” EN 
“hoe het huidige beleid wordt ervaren”; 

• Om vervolgens elkaar te inspireren in het komen tot suggesties voor 
aanscherpingen en wijzigingen in het Jeugdzorgbeleid en de uitvoering 
hiervan. 
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Komende weken zal de opzet nader worden uitgewerkt: o.a. zal een betrok-
ken beleidsambtenaar worden gevraagd mede invulling te geven aan het 
programma en zal een (externe) gespreksleider worden benaderd. 
Uitgenodigd zullen o.a. worden: ouders via UWO, beleidsmedewerkers, 
gemeenteraadsleden, professionals Jeugdzorg, Huisartsen, Onafhankelijke 
Clientondersteuners. 

 

19.08.04 Adviezen           
19.08.04.1 De Adviesraad is gevraagd formeel advies uit te brengen, deadline 3 sep-

tember, op de aangescherpte uitvoeringsregels: hiertoe zal ook aan het UWO 
om input worden gevraagd, omdat zij afgelopen weken hiertoe inhoudelijke 
bijdragen respectievelijk suggesties hebben gegeven. 

 

19.08.05 Werk/Jaarplan 2019  
19.08.05.1 Besproken en aangepast. 
  
19.08.06 Adviesraad 

19.08.06.1 Beleidsagenda: 
Het werkjaarplan, met daarin centraal de beleidsagenda, wordt voor het 
komend half jaar vastgesteld. In de volgende vergadering zal deze worden 
besproken en worden de acties/ taken bij de desbetreffende taakgroepen 
neergelegd.  

 Utrechtse Werktafel: 
Nog geen voortgang te melden over de Utrechtse werktafel: zal worden 
geagendeerd voor volgende vergadering en met name de rol van de 
Adviesraad hierbinnen. 

19.08.06.2 Vergaderschema 4e kwartaal a.s.: 
Het vergaderschema met betrekking tot de Plenaire vergaderingen en het 
Coördinatorenoverleg (CO) en Contactpersoon overleg worden voor het 
komende half jaar vastgesteld. Nog toegevoegd worden de data van de 
taakveldgroep overleggen. Ook wordt het gezamenlijk etentje in november/ 
december a.s. toegevoegd. 

19.08.06.3 Rekenkamercommissie, overleg 29 augustus a.s.: 
Op 29 augustus a.s. overlegt de Adviesraad met de Rekenkamercommissie; 
als gevolg op een overleg van 16 januari jl. Inzet zal een onderzoek 
uitgevoerd in 2016, Sociaal domein Stichtse Vecht na de transitie, zijn. De 
centrale vraag daarbij vanuit de Adviesraad is: Hoe zijn de resultaten en 
voortgang in het sociaal domein en moet er niet meer sprake zijn van een 
effectievere en resultaatsgerichte werkwijze binnen de gemeente? Afgespro-
ken wordt dat de leden aan de voorzitter mogelijke bespreekpunten (incl. 
voorbeelden) sturen, waarnaar hij vervolgens zal kortsluiten welke punten de 
Adviesraad zal inbrengen.  

19.08.06.4 Doorontwikkeling OCO: 
Stichtse Vecht, een van de VNG Koplopers, vervolgt het project na de zomer 
het met de focus op de onafhankelijke client ondersteuners. De beleidsmede-
werker zal worden gevraagd uitleg te geven over de opzet en de procedure, 
maar vooral de rol van de Adviesraad (taakveldgroep 1 en 3) hierbij. Op 19 
september a.s. is er een vervolgoverleg met de Koplopergemeenten. Vanuit 
de taakveldgroepen minimaal 1 persoon aanwezig.  
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Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
 

Agenda 14 augustus 2019 

 
 
 

 Halfjaarlijks overleg met wethouder SD: 

Op het CO-overleg van 3 september a.s. zullen de bespreekpunten 

onzerzijds definitief worden vastgesteld: gedacht wordt aan: 

• Huidige rol/ brede werkwijze Adviesraad;   

• Procedure en proces met betrekking tot het advies Positieve 

Gezondheid evalueren ten behoeve van komen tot effectievere 

werkwijze. 
 

19.08.07 Agenda volgende bijeenkomst  
Gasten beleidsmedewerkers Werk en Inkomen: vervolgafspraak op 16 
januari jl. 
        

19.08.08 Rondvraag 

• Een Inspiratiesessie wordt georganiseerd door de gemeente ten 
behoeve van komend beleid met betrekking tot het Integraal beleids-
kader sociaal domein op 5 september a.s.: namens de Adviesraad zijn 
twee leden aanwezig; 

• In de eerste helft van de maand oktober a.s. zal er een internoverleg, 
binnen het CO-overleg, plaatsvinden met betrekking tot de evaluatie van 
de ondersteuner. Dat daarna vervolgens breder zal worden besproken 
met contactpersonen van de gemeente en de LSR ten behoeve van de 
voortzetting en het vervolg; 

• Geen nadere mededelingen zijn er met betrekking tot de voortgang van 
de Sociale Coöperatie;  

• Ingebracht wordt om structureel om het halfjaar een overleg te hebben 
met de wethouder Sociale Zaken. Contact zal opgenomen worden met 
de wethouder; 

• De website. In september a.s. zal vanuit alle drie de taakveldgroepen 
content aangeleverd worden van lopende zaken, aandachtspunten, etc.   

  

   
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


