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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 13 februari 2019  

 
19.02.01 Mededelingen 

 Uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst over oprichten van 
de Stichting Leergeld Stichtse Vecht op 7 maart a.s. Vanuit taakveldgroep 
2 en/ of 3 zal iemand deelnemen; 

 Een Cursus Mental Health First Aid (MHFA) wordt door de gemeente, na 
een subsidie van ZonMw, aangeboden voor vroegtijdig signaleren Perso-
nen met verward gedrag. Niet voor ons/ wel eventueel onze netwerkgroe-
pen hierop wijzen; 

 Voorzitter: de interne procedure voor werving voorzitter is gestart en het 
streven is naar een benoeming op 13 maart 2019. 

 
19.02.02  Bespreking notulen  
19.02.02.1 Notulen 16 januari jl.; 

Ad. 2: het verslag van de bijeenkomst van de netwerkgroepen van 11 
december jl. wordt verstuurd naar de deelnemers;  
Ad 5; de wethouder Hetty Veneklaas heeft te kennen gegeven dat een 
overall overleg eens per half jaar met de Adviesraad volstaat; en bij 
specifieke items er altijd een extra overleg mogelijk is. De Adviesraad zal 
ook eens per half jaar een overall overleg hebben met de nieuwe wethouder 
Sociale Zaken. 

19.02.02.2  Actielijst contactpersoon/ mondeling verslag overleg 5 februari jl.: 
Aantal van de genoemde en lopende/ komende beleidszaken en evaluatie-
nota’s monitoren via de momenten in de recent verschenen beleidsagenda;  
Mondelinge evaluatie bezoek gasten/beleidsmedewerkers SV: 
Er is een eenduidig beeld gegeven over de stand van zaken Werk en 
Inkomen; en de relevante issues zullen worden gevolgd door de 
Adviesraad, zoals: vervolg Werkbedrijf, Werk en Re-integratie (statushou-
ders en jongeren), inkomen- en minimabeleid, Collectieve Zorgverzekering 
Minima en Utrechtse werktafel. Zie ook verslag 16 januari jl. 

 
19.02.03 Adviezen  
19.02.03.1 Termijnagenda Stichtse Vecht 2019, 9-1-2019: ter informatie: 

Er is voor 2019 een beleidsagenda Sociaal Domein verschenen ten bedrage 
van de Adviesraad, waarop de procedure alsook een eventueel adviestraject 
van SD-beleidsissues staat beschreven. De Adviesraad zal de beleids-
agenda en de voortgang van de genoemde items volgen en bespreken in het 
Contactpersoon overleg met de gemeente; waarbij vooral gelet zal worden 
op voldoende mogelijkheid voor inbreng vanuit de netwerkgroepen waarmee 
de Adviesraad samenwerkt.  
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19.02.03.2 192901ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies concept Actualisering Woon-

visie 2017-2022: 
Op het ongevraagde advies, waarin de Adviesraad vraagt om een formeel 
advies op de aangescherpte Woonvisie uit te kunnen brengen, is een reactie 
gekomen: de conceptnota Woonvisie en rapportage Compaenen is toege-
zonden met verzoek op- en aanmerkingen te geven door de Adviesraad. 
Besloten wordt hierop een vervolg advies te schrijven met dringend verzoek 
om een formeel advies, met ook input van de netwerkgroepen, te kunnen 
uitbrengen en een voldoende tijdspad hiervoor.  

 Ingediend advies Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht en reacties, 
besproken met Hetty Veneklaas als advies proces: 
In de beleidsagenda staat vermeld dat de nota ter advisering zal worden 
ingediend in februari/ maart a.s. Nog niet ontvangen; 

 Ingediend advies Beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 2019:  
Er is nog geen reactie matrix ontvangen op het ingediende advies. Bespre-
ken tijdens het overleg met de contactpersoon op 5 maart a.s.;  

19.02.03.3 Beantwoording vraag over inkoop essentiële functies: 
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat in U16 bovenregionaal verband, 
16 gemeenten, is besloten geen advies te vragen aan de Adviesraden, maar 
lokale teams mee te laten doen in een Participatietraject. Besloten wordt 
navraag te doen bij UW Ouderplatform of zij hierbij voldoende betrokken zijn; 

19.02.03.4 De stand van zaken rond MOBW: 
Vanuit Gemeente: In Q1 (tweede helft maart 2019) organiseren zij voor de 
UW-gemeenten een (brede) Raadsinformatiebijeenkomst. Dit is ingeven 
door de informatiebehoefte van de raadsleden, dit bleek tijdens de 
commissievergadering SD, toen de aanvullende lokale kaders geagendeerd 
stonden. Ook bij andere gemeenten bleek die behoefte te bestaan, waardoor 
besloten is een bijeenkomst voor geheel de UW-gemeenten te organiseren. 
De Adviesraad krijgt hiervoor ook een uitnodiging. Na deze bijeenkomst gaan 
zij bekijken of de gemeenteraad nog behoefte heeft aan aanvullende lokale 
kaders. Het is denkbaar dat de wethouder dit in een commissievergadering 
letterlijk aan de aanwezigen vraagt. En zo ja, welke kaders dan? De kaders 
die eind vorig jaar voorlagen, of anderen, of een aanvulling? De uitkomst 
hiervan is medebepalend voor (de status van) en het te geven advies van de 
Adviesraad;  

19.02.03.5 Actualisatie Woonvisie, advies/ reactie?: 
Bij de netwerkroepen input ophalen en voor 4 april a.s. een eindadvies 
indienen. Netwerkgroepen benaderen. 

 
19.02.04  Utrechtse Werktafel        

Een kernlid geeft aan dat reeds aangekondigd is dat het Overleg Cliënten-
raden Utrechtse Werktafel (waarin de Adviesraad participeert) na een uit-
voerig 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. 

 
19.02.05 Inspiratiesessie maart a.s.  

Besloten de eerstvolgende sessie te besteden aan versterken integrale 
aansturing door vooral: Meer verbinding te hebben tussen de burgermaat-
schappij en de gemeente. Als voorbeeld zou de gemeente Alphen aan de 
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Rijn kunnen dienen. Waarbij ook de rol van de Adviesraad als een belangrijke 
wordt neergezet. Mogelijk ook de Omgevingswet meenemen hierin. Er komt 
een opzet. Komende week bespreken in CO en komen tot besluit.  
 

19.02.06 Overig           
19.02.06.1 Werk/ Jaarplan 2019 concept Adviesraad vaststellen: 

Het werk/ jaarplan wordt vastgesteld; zijnde ook de leidraad voor de komende 
acties en werkzaamheden. Elke vergadering zal het werkplan ten bedrage 
van de voortgang en afspraken worden geagendeerd;  

  Voortgang aanstelling en evaluatie ondersteuner: 
De evaluatie vindt plaats in februari a.s. en zal leiden tot het vaststellen van 
het profiel, de benodigde uurbesteding en zal komen tot vervolgaanstelling 
voor 2019. Tevens is er aandacht voor de aanscherping werkwijze en struc-
tuur van de Adviesraad; 

19.02.06.2 Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo: 
Onduidelijk/ bespreken tijdens het contactpersoon overleg op 5 maart a.s.; 

19.02.06.3 17,50 tarief; bespreekpunt: 
Besloten wordt om een brief aan de gemeente te sturen, waarin gewezen 
wordt op de gevolgen voor het budget van het Sociaal Domein; dit ten 
gevolge van het loskoppelen van inkomen, waardoor de gemeente meer zal 
moeten bijdragen. Tevens verwijzen naar stuk VNG 19 december jl.;  

  Jaarverslag 2018, planning: 
Tijdens het CO op 5 maart a.s. een concept bespreken, begroting 2019 is 
hiervan een onderdeel; 

19.02.06.4 Informatieve Commissie Werkbedrijf SV; 
 
19.02.07 Agenda volgende bijeenkomst        

 
19.02.08 Rondvraag 
 
   
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


