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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 13 november 2019  

 
19.10.01 Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom en na deze plenaire bijeenkomst volgt 
het jaarlijks teambuildings etentje.           

 
19.11.02 Bespreking notulen         
19.11.02.1 Notulen 9 oktober jl.: 

Ondersteuner zal na, ontvangst van de beleidsmedewerker, de Power point 
doorsturen naar de leden. Parallel: de Wmo-data gebruiken voor de brede 
doelgroepen bepaling. Afkortingen KNM, ONA en PVT staan voor Kennis 
Nederlandse Maatschappij, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en 
Participatieverklaringstraject, welke onderdeel zijn van het examen program-
ma Inburgering. Kanis moet Kansis zijn. Stageplekken binnen Kansis zijn 
werkervaringsplekken, waarbij hun klanten binnen deze beschutte werkom-
geving werknemersvaardigheden kunnen opdoen. 

19.11.02.2 Actielijst 9 oktober jl.: 
 Besproken en aangepast. 
19.11.02.3 Contactpersoon overleg 5 november jl., mondeling verslag: 
 Kort verslag van het gesprek en de actielijst volgt. 
 
19.11.03 Adviezen           
19.11.03.1 Aanvullende vragen op 190310ADVIESRAADLAS Ongevraagd Collectieve 

Zorgverzekering Minima?; 
 Leden waren aanwezig op de bijeenkomst in het GAK van 7 november jl. en 

heeft het interview met de voorzitter van de Adviesraad  op 11 november jl. 
in het AD er mede toe bijgedragen dat er tijdens de gemeenteraad van 12 
november jl. een motie unaniem overgenomen is, die oproept bij de uit-
werking van de compensatieregeling voor het verplicht eigen risico zo veel 
als mogelijk rekening te houden met inwoners op of rondom het bijstands-
minimum, waarbij de nadruk ligt op inwoners met een bijstandsuitkering, 
alleen een AOW-uitkering of een inkomen gelijk aan de bijstandsnorm. De 
Adviesraad zal dit onder andere dit onderwerp bespreken tijdens het gesprek 
met wethouder Van Dijk op 16 november a.s. 

 
19.11.03.2 Procedure advisering raadsvoorstel behorend bij actualisatie Woonvisie: 
 Agenderen voor de bijeenkomst van 11 december a.s. 
 
19.11.04 Beleidsagenda september        
19.11.04.1 Update 193009 Beleidsagenda SD 2019 versie september 2019: 



Verslag - Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 13 november 2019      Pagina 2 van 3 

   

Bespreken binnen de taakveldgroepen welke onderwerpen opgepakt worden 
en de daaraan verbonden procedure afspreken.  

 
19.11.05 Utrechtse Werktafel         
 Stand van zaken/ back-up: 

In petit comité heeft er een overleg plaatsgevonden naar aanleiding van 
gesprekken met het bestuur en wethouders SoZa en zijn weer op ‘’speaking 
terms’’. Hierbij is een streep getrokken en het verleden is verleden. Het plan 
voor de aankomende twee jaar zal voorgelegd en besproken worden in de 
Adviesraad om te zien hoe Stichtse Vecht regionaal kan gaan samenwerken. 
Het zal een brede doelgroepen insteek zijn. Krijgt een vervolg.   
    

19.11.06 Inspiratiesessie Jeugd 7 november a.s.    
Goed ontvangen met voldoende opkomst, waarbij ouders hun visie hebben 
kunnen geven over hun beleving van Jeugdzorg/ hulp. Welke opbrengst: 
dynamiek verschillende partijen en zien/ horen van de praktijk. Aan de hand 
van het rode- en blauwetafel verslag, bespreken in het CO, zal er een 
ongevraagd advies geschreven worden dat ook verzonden zal worden naar 
alle deelnemers.     

 
19.11.07 Overig           
19.11.07.1 Werk/Jaarplan2019, update: 
 Agenderen voor de bijeenkomst van 11 december a.s.  door samen te voeg-

en met de Beleidsagenda Sociaal Domein van september jl.; 

• Verslag Gesprek met Erwin Hagen van Stichting Welzijn SV: 
Mondeling verslag door de voorzitter waarbij niet meer denken in aparte 
doelgroepen, maar meer gekozen wordt voor een brede integrale aanpak. 
Werken met 12/ 13 Fte en ruim 150 vrijwilligers en hebben moeite met de 
bezuinigingen, wat hun begroting onder druk zet, omdat projecten per jaar 
financiering krijgen. Hierdoor is er te weinig zekerheid of projecten eenmalig 
zijn of weer doorlopen. De Adviesraad zal zaken mee nemen bij de aan-
komende Inkoopgesprekken en contact houden.  

19.11.07.2 Update Conferentie Raad Volksgezondheid & Samenleving: 
Lid geef een toelichting op zijn verzonden memo en wijst er nogmaals op dat 
er subsidies te behalen zijn voor Stichtse Vecht en hier nog meer gebruik van 
gemaakt kan worden;  

• Update Sociale Coöperatie: 
Een lid geeft aan binnenkort, na ondertekening samenwerkingsovereen-
komst, de Adviesraad te verlaten om als mede-initiatiefnemer zich te gaan 
inzetten voor de Sociale Coöperatie. De Adviesraad neemt officieus al 
afscheid van dit lid door hem te danken voor zijn jarenlange inzet.   

19.11.07.3 Verslag gesprek Informatiesessie Pauluskerk: 
Er heeft een gesprek plaatst gevonden tussen de initiatiefnemers en het DB  
van de Adviesraad, waarbij afgesproken is dat de Adviesraad hun inspiratie-
sessie te faciliteren met kennis/ kunde en een eenmalige financiële bijdrage. 
De Ondersteuner zal de contactpersoon zijn.    

• Lachgas: 
Het verslavend probleem van lachgas wordt besproken, waarbij de gemeente 
ook maatregelen heeft genomen. 

• De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide: 
Stand van zaken wordt besproken en zodra de volgende fase aanbreekt zal 
het lid hierop terugkomen. 
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19.11.08 Agenda volgende bijeenkomst   
  
19.11.09 Rondvraag 

• In aansluiting op de programma- en meerjarenbegroting 2010-2023 is en 

nogmaals binnen de gemeenteraad hierover gesproken door middel van 

een aantal amendementen en moties: Er werden bijna geen specifieke 

inhoudelijke vragen gesteld, maar er vond een discussie plaats over Mantel-

zorgers, Eenzaamheid en Eigen bijdrage CZM. Met uitzondering van 

Maarssen2000 is de begroting in zijn geheel vastgesteld; 

• Het college heeft zijn fiat gegeven voor de aftrap van het Nationaal Sport-

akkoord op 11 december a.s., waarbij Stichtse Vecht ongeveer € 40.000, - 

per jaar gedurende 2 jaar (2020 en 2021) zal inzetten; 

• Het Kerkgebouwen/visie is besproken en de gemeenteraad heeft het 

amendement aangenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


