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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 13 maart 2019  

 

 
19.03.01 Mededelingen            

Welkom wordt een beoogd aspirant-lid geheten: die de bijeenkomst zal bij- 
wonen om zich een beeld te vormen van de rol van de Adviesraad; ook om 
eventueel toe te treden. 

 
19.03.02 Bespreking notulen         
19.03.02.1   Notulen plenaire bijeenkomst Adviesraad 13 februari jl. (inclusief actielijst): 

Ad. 3: Inkoop essentiële functies:  
Vanuit de gemeente is aangegeven dat in U16 bovenregionaal verband, 16 
gemeenten, er geen advies aan de Adviesraden wordt gevraagd met be-
trekking tot de inkoopcriteria, maar professionele/ lokale teams actief mee 
te laten doen. Bij navraag door de Adviesraad bij het UW Ouderplatform, 
met betrekking tot inkoop Jeugd, blijkt dat zij niet betrokken zijn/ worden. Dit 
punt zal meegenomen worden in het eerstvolgend Contactpersoon overleg; 
Ad. 4: Utrechtse Werktafel: 
Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen het Bestuur en Overleg 
Cliëntenraden Utrechtse Werktafel (waarin de Adviesraad participeert) naar 
aanleiding van het ingediend ongevraagd advies; 
Ad. 6: Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017: 
Vanuit de betreffende beleidsambtenaar wordt aangegeven: “dat de uit-

komst weliswaar positief was, maar vanwege het lage aantal responden-

ten heeft de gemeente weinig feedback kunnen krijgen. Daardoor weinig 

aanknopingspunten om concrete acties ter verbetering te gaan formuleren. 

Op dit moment ligt de prioriteit bij het verminderen van de wachttijden bin-

nen de Wmo. Het vergroten van de bekendheid van de Onafhankelijke 

CliëntOndersteuning is daarnaast een belangrijk aandachtspunt, wat 

samen met de aanbieders in 2019 verder wordt ingevuld. Over de kwaliteit 

en effectiviteit van de ondersteuning wordt in 2019 met meerdere aanbie-

ders gesproken tijdens de voortgangsgesprekken.” De Adviesraad zal toch 

aandringen, in het Contactpersoon overleg, om tot verbeterpunten te 

komen; 

  Actielijst Contactpersoon overleg van 5 maart jl.: 
Zie het verslag. Geen bijzonderheden. 

 
19.03.03 Adviezen            
19.03.03.1 Conceptreactie Actualisatie Woonvisie 2017-2022: 

Er is een eerste reactie respectievelijk advies geschreven met betrekking 
tot de Actualisatie Woonvisie 2017-2022; daarbij zijn ook de belangrijkste 
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items uit het eerder advies, de daaropvolgende reactie matrix van 2016 
gevolgd en de input vanuit de netwerkgroepen, zoals de Seniorenraad, het 
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht en MOL (Stichting Maarssens 
Overleg Leefklimaat), verwerkt. In de discussie wordt onder andere 
aangegeven dat het belangrijk is om breed te kijken naar wonen, aangezien 
vele aspecten van wonen sociaal domein gericht zouden zijn; zoals:  

 Bezien of de genoemde gerelateerde wonen onderwerpen, vanuit 
het College werkprogramma, voldoende hierin meegenomen 
worden; 

 In het advies de koers specifiek opgenomen dient te worden om te 
komen tot nul huisuitzettingen, zoals ook in de Woonvisie van de 
gemeente Zeist staat;  

 Aangeven dat in de Woonvisie een brede kijk op de leefbaarheid in 
de wijken moet worden opgenomen; 

 Etc.  
Vervolg: de opmerkingen worden verwerkt en het advies zal daarna inge-
diend worden, zodat het college deze tijdig ontvangt om in het Portefeuille-
houder overleg van 19 maart a.s. meegenomen/ besproken kan worden. Een 
kopie van het advies zal tevens, weer na 14 dagen, naar de netwerkgroepen 
verzonden worden.  

19.03.03.2 Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht, proces/planning: 
 Het aangepaste nota is nog steeds niet ontvangen; 
19.03.03.3 Reactie advies Beleidsregels Middelen Stichtse Vecht 2019: 

Er is nog geen reactie ontvangen; er zal navraag worden gedaan. 
 
19.03.03 Werk/ Jaarplan 2019  

De acties opgenomen in het jaarplan voor de maand maart/ april 2019 zullen 
gepland en uitgevoerd worden. Geen bijzonderheden.    

 
19.03.05 Inspiratiesessie  

Besloten wordt om het thema te noemen: Het bevorderen van integraal 
werken, respectievelijk de integrale visie binnen de gemeentelijke organisatie 
met betrekking tot het SD; naar voorbeeld van de gemeente Alphen aan de 
Rijn. Het programma, de datum en agenda wordt met ondersteuning van de 
leden Adviesraad gemaakt. Ook zal de Omgevingswet hierin meegenomen 
worden. 

     
19.03.06 Conceptjaarverslag        

Het conceptjaarverslag van 2018 wordt besproken; na enkele aanvullingen 
zal het jaarverslag geaccordeerd worden door het dagelijks bestuur en ter 
verantwoording naar wethouder gestuurd worden. De begroting 2019, 
onderdeel van het jaarverslag 2018, wordt besproken; na enkele aan-
vullingen zal de begroting geaccordeerd worden door het dagelijks bestuur. 

  
19.03.07 Overig           
19.03.07.1 Vergaderschema 2e kwartaal 2019 vaststellen:  

Is vastgesteld; op de eerste dinsdag in de maand het contactpersoon overleg 
en op de tweede woensdag in de maand de plenaire bijeenkomst; 

 Voorzitter:  
De interne procedure om te komen tot invulling van de voorzitter vacature is 
gestart; komende week zal er nog een gesprek plaatsvinden;  
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 Ondersteuner: 
Er heeft een formele evaluatie plaatsgevonden met de ondersteuner, die 
sinds juli jl. werkzaam is. De evaluatie heeft geresulteerd in aanscherping 
van de basistaken en in het komen tot nadere afspraken met betrekking tot 
de werkstructuur, werktijden, etc. Voor de inzet van extra werkzaamheden, 
zoals de organisatie van Inspiratiesessies, etc. is gemiddeld alsnog 2 uren 
per week nodig, dat bekostigd zal gaan worden uit het werkbudget (onkosten-
rubriek) van de Adviesraad. De contactpersoon wordt gevraagd deze 2 uren, 
in opdracht van de Adviesraad, in te kopen en zorg te dragen voor de factuur. 
In oktober a.s. zal de volgende formele evaluatie plaatsvinden.   

 Communicatie: 
Om te komen tot een goede communicatiestructuur, intern en extern, zal een 
communicatieplan gemaakt/ respectievelijk aangepast worden.  

 Bijeenkomst 27 maart a.s. MOBW - Boom en Bosch te Breukelen:  
 Aanwezig zullen drie kernleden zijn.  
 
19.03.08 Agenda volgende bijeenkomst         
 

19.03.09 Rondvraag   

De ondersteuner laat de drie nieuwe tegels van de website zien met de 

daarin vermelde content. De website is met de aanpassingen OnAir ge-

gaan. De leden komen volgende bijeenkomst terug op de content.  

 

  

 

 
Volgende bijeenkomst plenair: 10 april en CO 2 april a.s.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


