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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 9 oktober 2019  

 
19.10.01 Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom en specifiek alle aspirant-leden, die voor 
het eerst allen aanwezig zijn. Er komen twee beleidsmedewerkers Wmo/ 
Werk en Inkomen als gast, die een update komen geven over hun bezoek 
van 16 januari jl. 

  

19.10.02 Bezoek gasten  
  Thomas Koerhuis en Ben van der Knoop, beleidsadviseurs Wmo en Werk en 

Inkomen geven een Power Point presentatie met een update en lopende 
zaken. Aan de orde kwam: 
Thomas Koerhuis, beleidsadviseur Sociaal Domein 

• Herijking minimabeleid: 
Gesproken wordt: 

o Financieel kader wijzigt niet; 
o Actualiseren en herzien van bestaande regelingen; 
o Knoppen om aan te draaien, bijvoorbeeld: 

▪ Toegang tot regelingen (o.a. inkomensgrens); 
▪ Hoogte van diverse voorzieningen en vergoedingen; 
▪ Toepassing van regelingen (meer ruimte voor 

maatwerk?). 
Vanuit de Adviesraad vraagt men dat de knelpunten zichtbaar zijn en 
in de kaders meegenomen moeten worden en of er contacten zijn met 
het werkveld? De beleidsmedewerker geeft aan dat dit pas het eerste 
oriënterend gesprek met de Adviesraad is over de herijking en dat er 
gesprekken zijn met onder andere de Inkomensconsulenten, Stichting 
Leergeld SV, etc. Er volgen met de Adviesraad meer updates/ 
gesprekken. 

• Kindpakket: 
Gesproken wordt: 

o Duidelijker presenteren van wat er al is; 
o Afgestemd en samenhangend aanbod; 
o Communicatie en samenwerking met ketenpartners; 
o Inhoudelijke wijzigingen betrekken bij herijking. 

Vanuit de Adviesraad vraagt men wat de rol van het Jongerenloket 
hierin is en of ander andere de GGD-data hierin meegenomen wordt. 
De beleidsmedewerker geeft aan dat structurele signalen vanuit het 
Jongerenloket meegenomen worden en dat goed samen gewerkt 
wordt met de GGD en dat verkregen informatie wordt meegenomen. 

• CZM-meerkosten regeling chronische zieken: 
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Besproken wordt: 
o Tegemoetkoming voor specifieke groep inwoners met hoge 

zorgkosten, na wegvallen verzekering eigen risico; 
o Budget afhankelijk van instroom en gebruik collectieve 

zorgverzekering; 
o Wat is er volgens ASD nodig? 

De beleidsmedewerker vraagt wat er volgens de Adviesraad nodig 
is? Vanuit de Adviesraad wordt aangegeven dat men zich zorgen 
maakt over het afschaffen van het, nu ook bij pakket 2 en 3, meever-
zekeren van het eigen risico, of DSW niet zoals Menzis dit kan 
meeverzekeren en wat er voor aanvullende regeling per 1 januari a.s. 
komt. Ook vraagt men om de CZM-parallel te laten trekken door 
Sociale Zaken met de Wmo. De beleidsmedewerker geeft aan alle 
data te bundelen zoals Gemeente Utrecht dat al doet en graag verder 
wil brainstormen met de Adviesraad en inzage te kunnen geven over 
de data over totaal 2018, maar helaas (nog niet) over 2019. 

  Ben van der Knoop, beleidsadviseur Werk en Inkomen 
   Besproken wordt: 

• Actieplan Stichtse Vecht Werkt!; 
o Klant in beeld; 
o Opstap naar werk; 
o Werkgeversdienstverlening; 
o Flankerend beleid. 

• Vanuit de Adviesraad vraagt men of de brede doelgroepen, Wsw, 
Wajong, etc., het Jongerenloket en de bankzitters meegenomen 
worden. De beleidsmedewerker geeft aan dat het Actieplan in con-
cept klaar is en volgende week besproken wordt in het portefeuille-
houders overleg (POH). Dat er in het Actieplan beschreven is dat er 
integraal aan/doorgepakt en gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door met 
formulieren in alle talen te komen, harmonisatie met de formuleren 
van Utrecht en Zeist en het granietenbestand (weer) in beeld ge-
bracht wordt. Afgesproken dat hij tijdens het Contactpersoon overleg 
(GO) van 3 december a.s. hierop terugkomt. 

• Veranderopgave inburgering: 
o Regie bij gemeente vanaf koppeling AZC; 
o Brede intake Plan Inburgering en Participatie; 

- Brede intake; 
- 3 leerroutes; 
- KNM, ONA, PVT. 

o Financiële ontzorging statushouders; 
o Regionale samenwerking; 
o Eisen m.b.t. evaluatie en monitoring; 
o Financiering; 
o Duale trajecten; 
o Proces.  

• De beleidsmedewerker geeft hier uitleg over de opzet. Kanis en de 
Sociale Coöperatie worden hierin ook meegenomen en dat er stage-
plaatsen komen in plaats van werkplekken. Alles als een blijvend 
lerende aanpassende organisatie met No cure No pay voor de 
samenwerking/ uitstroom via de uitzendbureaus. Afgesproken dat hij 
tijdens het Contactpersoon overleg (GO) van 3 december a.s. hierop 
terugkomt. 
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19.10.03 Bespreking notulen  
19.10.03.1 Notulen 9 oktober jl.: 

Toevoegen dat de Kadernota 2020 en Rekenkamercommissie als bolletje. 
De genoemde beleidsmedewerker was niet aanwezig bij het overleg van de 
Sportraad. Discussie over wel of geen naamsvermelding. Op de volgende 
bijeenkomst komt men hierop terug. Verder geen op/aanmerking en wordt 
vastgesteld. 

19.10.03.2 Actielijst 9 oktober jl.: 
 Besproken en aangepast.  

19.10.03.3 Contactpersoon overleg 1 oktober jl. niet doorgegaan. 
 

19.10.04 Adviezen          

19.10.04.1 190410ADVIESRAADLAS Ongevraagd Collectieve Zorgverzekering 
Minima: 

 Besproken, nog geen reactie matrix ontvangen; 
19.10.04.2 Procedure adviesaanvraag aanvulling wettelijke aanpassingen 190409 

ADVIESRAADLAS Eindadvies Uitvoeringsregels Jeugdhulp: 
 Concept reactie schrijven en naar Ondersteuner sturen voor verzending met 

cc. naar het UW ouderplatform; 
19.10.04.3 Nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht: 

Besproken in de gemeenteraad zonder vooraf de bijgaande reactie matrix 
ontvangen te hebben. Hiervoor, na navraag, het excuus voor ontvangen van 
de beleidsmedewerker. In het volgende Contactpersoon overleg (GO) van 5 
november bespreken. 

 
19.10.05 Beleidsagenda september       
19.10.05.1 193009 Beleidsagenda SD 2019 versie september 2019: 
 Besproken, update via het Werk/Jaarplan volgt.   

 

19.10.06 Utrechtse Werktafel         
 Stand van zaken/ back-up: 

Besproken. Zijn weer ‘’On speaking terms’’ en komende tijd blijven volgen. 
Er gaan voortaan twee leden van de Adviesraad naar de bijeenkomsten. 

       
19.10.07 Inspiratiesessie Jeugd 7 november a.s.     

 Update: 
Besproken. Afspraak is te wachten tot maandag a.s., qua het aantal aanmel-
dingen, en dan definitief beslissen.      
    

19.10.08 Overig           
19.10.08.1 Werk/Jaarplan, update: 
 Besproken. Update volgt;      

•  Gesprek met Erwin Hagen directeur van Stichting Welzijn SV: 
 Aanwezig zijn het CO, een aspirant-lid en de Ondersteuner;  

•  Update Conferentie Raad Volksgezondheid & Samenleving: 
Agenderen voor 13 november a.s.;   

19.10.08.2 Communicatieplan opzet: 
 Later agenderen na bespreking opzet in CO;     

19.10.08.3 Ingrijpende keuzes voor Programmabegroting 2020: 
 Was ter informatie; 
19.10.08.4 Wijktafel Fazantenkamp 20 november a.s.: 

 Twee leden zijn aanwezig namens de Adviesraad; 

•  Informatiesessie Pauluskerk: 
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Alleen faciliterende rol van de Adviesraad. Afspraak dat de voorzitter contact 
opneemt met initiatienemers van de bijeenkomst over de faciliterende rol van 
de Adviesraad. De Ondersteuner zal op korte termijn een afspraak tussen de 
initiatiefgroep en het DB plannen; 

•  Begroting 2020: 
 Agenderen in 13 november a.s. 
 
19.10.09     Agenda volgende bijeenkomst 
 
19.10.10     Rondvraag   

•  Lachgas probleem agenderen voor de bijeenkomst; 

•  De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide. De gemeenten Utrecht 
en Stichtse Vecht willen samen met de sportverenigingen het gebied van 
de sportparken verbeteren en aantrekkelijker maken. Update volgt. Zie ook 
https://www.zuilensevecht.nl/ 
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