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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 11 september 2019  

 

  

19.09.01  Opening en vaststellen agenda  

  Mededelingen                    

• Afwezigheid voorzitter; de vergadering wordt door de vicevoorzitter 

voorgezeten;  

• Welkom worden geheten drie van de vier aspirant-leden; zie punt 2;   

• Een kernlid van de Adviesraad en medekwartiermaker voor een 

Sociale Coöperatie Stichtse Vecht geeft een update met betrekking tot 

de mogelijke start van de Sociale Coöperatie:  

o Er is een voortvarend vervolg te melden met de start hiervan. Zo 

wordt komende week een conceptdienstverleningsovereenkomst 

afgegeven door de gemeente met vooral aandacht voor de 

organisatie en taken en verantwoordelijkheden;  

o Groot aandachtspunt blijft nog de financiering. De Adviesraad zal 

de voortgang hiervan volgen.  

• Voortaan zal intern het maandelijks contactpersoon overleg op de 

eerste maandag van de maand het Gemeenteoverleg (GO) genoemd 

worden. Staat al zo vermeld in het vergaderschema 2019.  

  

19.09.02  Kennismaken met aspirant-leden  

Met ingang van 15 september a.s. zijn er vier nieuwe aspirant-leden, met 

de nodige kennis en betrokkenheid bij het Sociaal Domein in Stichtse 

Vecht, toegetreden tot de Adviesraad: zij zullen als aspirant-lid deelnemen 

tot eind december a.s. Met ingang van 1 januari a.s. kunnen zij vervolgens 

versneld benoemd worden, op voordracht van de voorzitter, door het 

college als kernlid binnen een taakveldgroep. Voorafgaand hieraan zal 

een evaluatief gesprek plaatsvinden met het bestuur. Drie van de vier 

nieuwe aspirant-leden zijn vanavond als toehoorder aanwezig. 

Afgesproken wordt dat er op korte termijn een overleg plaats zal vinden 

met de taakveldgroep coördinatoren. In dit overleg zal worden gesproken 

over:   

o Bij welke taakveldgroep (Wmo, Jeugd of Sociale Zaken) de aspirant-

leden kunnen/ willen toetreden;    

o Wat de gebruikelijke werkwijze zijn bij de taakveldgroepen, het uit-

brengen van een advies, bezoeken bijeenkomsten, etc.;  

o De verbinding met de netwerkgroepen/achterban;   

o o De uitleg over het Jaar/Werkplan.   
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19.09.03  Bespreking notulen   

19.09.03.1 Notulen 14 augustus jl.:  

Ad 2: er zal een afspraak worden gemaakt met het Platform Gehandicap-

ten voor het bespreken van de lopende zaken alsook de mogelijke inbreng 

van de Adviesraad in hun Inspiratiesessie, die zij in december a.s. gaan 

organiseren met betrekking tot de Toegankelijkheid in Stichtse Vecht.  

19.09.03.2 Actielijst 14 augustus jl.:  

De actielijst wordt doorgenomen en aangescherpt. Afgesproken wordt om 

op de actielijst voortaan alleen specifieke acties te benoemen en geen 

algemene zaken meer.  

 Contactpersoon overleg 9 september jl., mondeling verslag:  

Het verslag is nog niet binnen:    

o Wet verplichting GGZ: de betrokken beleidsambtenaar zal spoedig 

worden uitgenodigd om de Adviesraad te informeren over deze wet 

en om zo spoedig te komen tot een adviesaanvraag;  

o   Aanwezig was de beleidsambtenaar van onder andere de Collectieve 

Zorgverzekering Minima (CZM), die informatie gaf over de ingezette 

procedure om te komen tot de hernieuwde Collectieve Zorgverzeke-

ring Minima, omdat Menzis deze voor 2020 niet meer wil aanbieden, 

waarin bezuinigingen in meegenomen moeten worden:   

 De verzekering zal min of meer een gelijke dekking 

hebben, echter zonder compensatie/ meeverzekeren 

door Stichtse Vecht van het eigen risico bij alle pakketten;  

 Er wordt overwogen om voor de huidige deelnemers met 

een chronische ziekte en hoge zorgkosten de 

mogelijkheid te bieden voor een extra vergoeding, 

bijvoorbeeld € 200,--, als aanvullende regeling hiervoor.  

Er wordt besloten om een ongevraagd advies voor te bereiden met betrek-

king tot de CZM met name gericht op het komen tot een noodzakelijke 

aanvullende regeling. Er zal hiervoor extra informatie worden opgevraagd 

bij de beleidsambtenaar. Vervolgens zal een advies worden voorbereid in 

het eerstvolgend Coördinerend Overleg.  

  

19.09.04  Adviezen  

19.09.04.1  190307ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Kadernota 2020 en Menu 

kaart lijst maatregelen en effecten sociaal domein:  

Op dit ingediende advies is nog geen reactie ontvangen. De Adviesraad 

zal de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen op de voet volgen en 

waar nodig in actie komen;  

19.09.04.2  Ingediend advies 190409ADVIESRAADLAS Eindadvies Uitvoerings-

regels Jeugdhulp:  

Nog geen formele reactie matrix vanuit college ontvangen. Vanuit de 

betrokken beleidsambtenaar is gemeld dat er nog tekst aan de 

uitvoeringsregels zal worden toegevoegd vanwege een recente uitspraak 

van de Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2019:2362, met betrekking 

tot de vergoeding in relatie tot de financieel draagkracht van ouders. Deze 

toevoeging zal door de Adviesraad als wettelijke toevoeging worden 

beschouwd.   

  

19.09.05  Gesprek met wethouder Hetty Veneklaas  

  Verslag overleg 9 september jl.:  
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Tijdens het halfjaarlijkse gesprek is vooral gesproken over de samen-

werking. Aan beide kanten is er tevredenheid doch zijn er ook nog 

verbeterpunten te behalen door onder andere meer zicht te krijgen over 

de inzet van de netwerkgroepen door de beleidsmedewerkers alsook door 

de Adviesraad bij sommige adviezen om een meer cocreatievere opzet 

van samenwerken te krijgen. In het overleg wordt voorgesteld om bij elke 

adviesaanvraag direct aan het begin van het proces de betrokken 

beleidsmedewerker aan te laten geven welke netwerkgroepen meege-

nomen zijn/worden.    

  

19.09.06  Utrechtse Werktafel  

  Stand van zaken:  

Er is overleg geweest tussen twee vertegenwoordigers van de Cliënten-

raden Utrechtse Werktafel en het de Utrechtse Werktafel (UWT) Overleg 

(de wethouders, sociale partners/werkgevers/werknemers, directeuren 

uitvoeringsorganisaties) en met de Stuurgroep UWT. Zie verslagen in 

ShareFile: archief Utrechtse werktafel. Er zijn afspraken gemaakt hoe 

verder met elkaar om te gaan. Het kernlid vraagt een back-up voor hem in 

het Cliëntenradenoverleg.   

  

19.09.07  Inspiratiesessie Jeugd 7 november a.s.  

  Programma voorstel:  

Het conceptprogramma voor de Inspiratiesessie van 7 november a.s. in 

Theater 4en1 in Breukelen wordt besproken; voorgesteld wordt om de titel 

aldus te formuleren: Van Beleving naar Beleid. Komende weken wordt het   

programma, onder andere in samenwerking met het UWOuderplatform, 

nader uitgewerkt. De vorm van de opzet van de avond: naast korte 

presentaties zijn er ook gesprekken met onder andere ouders. Dit zal ook 

nader besproken worden met de gespreksleider van de avond de 

ambassadeur Jeugd vanuit de VNG.   

    

19.09.08  Overig  

  Werk/Jaarplan2019:  

o Besproken worden welke acties de komende maanden ten behoeve 

van adviseringen zullen moeten worden ingezet: dit betreft vooral 

herijking Minimabeleid, de Collectieve Zorgverzekering Minima, de 

Uitvoering van het positieve Gezondheidsbeleid en vervolg Onafhan-

kelijke Clientondersteuning;    

o Komende maanden zal er weer een halfjaarlijks overleg plaatsvinden 

met de netwerkgroepen: waaronder de Seniorenraad, het Platform 

Gehandicapten, etc.  

o Als extra thema wordt ingebracht: Nieuwe wet inburgering. Procedure 

vragen bij het volgend contactpersoon overleg.  

  Rekenkamercommissie, verslag overleg 29 augustus a.s.:  

Het overleg is op beider verzoek. Een plezierige en constructieve her-

nieuwde kennismaking.  

  Integraal beleidskader sociaal domein, verslag overleg 5 september jl.:  

Aanwezig zullen twee leden van de Adviesraad zijn. De inleiding is door 

Erik Dannenberg voorzitter van Divosa, over met name de noodzaak van 

het “omdenken” in het gemeentelijk apparaat en werken aan integrale 

visies bij het opstellen van nota’s. 
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 Afspraak met Marcel Scheefhals, beleidsadviseur Sport:  

De vicevoorzitter ziet de beleidsadviseur volgende week bij de Sportraad 

en komt hierop terug.  

  Afspraak met Mayan Oomkes, projectleider OCO:  

  Agenderen kennismaking tijdens contactpersoon overleg van 1 oktober a.s.  

  

19.09.09  Agenda volgende bijeenkomst   

  Gasten beleidsmedewerkers Thomas Koerhuis en Ben van de Knoop    

             

19.09.10  Rondvraag      

Op 28 november a.s. wordt vanuit leden van de Pauluskerk in 

samenwerking met de Seniorenraad een informatiesessie georganiseerd 

met betrekking tot Leefbaarheid en Wonen. Deze informatiesessie is 

primair bedoeld om aan senioren die nog “in goede conditie” zijn, 

informatie te geven over nieuwe woonvormen (spreker) en een onafhan-

kelijk persoon geeft informatie over de bestaande mogelijkheden van 

Domotica zodat langer thuis wonen veilig en prettig gerealiseerd kan 

worden. Op de vraag of de Adviesraad hier actief aan mee wil werken, 

wordt besloten dit volgende vergadering te bespreken als de voorzitter 

aanwezig is.   

Het woonbeleid wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. In het 

volgend CO-overleg dit nader beschouwen.   

  

  

  

  

 


