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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 11 december 2019  

19.12.01 Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter heet iedereen welkom op deze laatste plenaire bijeenkomst van 
2019. De agenda is nog op enkele punten gewijzigd, waarvoor de onder-
steuner een aangepaste agenda uitdeelt. De onderwerpen van wijziging zijn: 
agendapunt 4: Werk/Jaarplan en Communicatiewijze deze worden geagen-
deerd voor 7 januari a.s. 
         

19.12.02 Bespreking notulen  
19.12.02.1 Notulen 13 november jl.: 

Punt 3.1: Aanvulling op de CZM, waarom niet met de optie van alleen een 
basisverzekering? Tijdens de GAK-bijeenkomst werd men onvoldoende ge-
ïnformeerd over de eigen keuze van extra aanvullingen. Afgesproken 
volgend jaar weer meer cocreatie toe te passen. Punt 7.1: Verslag Gesprek 
met Erwin Hagen van Stichting Welzijn SV, de indexering is door het college 
niet toegepast op posten van de begroting 2020. Punt 9: aftrap van het 
Nationaal Sportakkoord, de ongeveer € 40.000, - per jaar gedurende 2 jaar 
is op basis van een college besluit. De notulen worden vastgesteld. 

19.12.02.2 Actielijst 13 november jl.: 
 Besproken en aangepast. 

• Contactpersoon overleg 3 december jl.:  
 Overleg is komen te vervallen. 

 
19.12.03 Adviezen 
19.12.03.1 1905121ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspira-

tiesessie Van Beleving naar Beleid: 
 Het ongevraagd advies zal als verslag aan alle deelnemers van de Inspiratie-

sessie verzonden worden. 
19.12.03.2 Procedure advisering raadsvoorstel behorend bij actualisatie Woonvisie: 
 Is ter informatie besproken.  

• Concept Actieplan Onderwijskansen: 
Zal kritisch bekeken worden in het taakveldgroep-overleg en geagendeerd 
worden voor de het contactpersoon overleg van 7 januari a.s.  

 
19.12.04 Beleidsagenda september/ Werk/Jaarplan 
19.12.04.1 Update 193009 Beleidsagenda SD 2019 versie september 2019: 

In het taakveldgroep-overleg is dit besproken en zijn er al afspraken met de 
aspirant-leden hierover gemaakt. De Omgevingswet zal nog toegevoegd 
worden. 

19.12.04.2 Afspraken aspirant-leden: 
 Zie voorgaande agendapunt. Afspraken zijn uitgewerkt. 
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19.12.04.3 Werk/Jaarplan: 
 Agenderen voor 7 januari a.s., zie mededelingen. 

19.12.04.4 Communicatiewijze: 
 Agenderen voor 7 januari a.s., zie mededelingen. 

   
19.12.05 Utrechtse Werktafel / Actieplan Stichtse Vecht Werkt! 
 Stand van zaken: 

Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden, waarbij aangegeven is dat de 
uitvoering nog niet goed loopt/opgepakt is, waardoor de behaalde prestaties 
ondermaats zijn. Er is een drie doelgroepen aanpak, zijnde: Statushouders, 
Kwetsbare jongeren en Mensen met een beperking. De speerpunten zijn: 
Krachtiger optreden in de regio, Aansluiten op Onderwijs naar banen en 
Banen afspraken. Update volgt. 

• Overleg wethouder Maarten van Dijk: 
Er heeft een open kennismakingsgesprek plaatsgevonden, waarbij de toe-
zegging is gedaan op het aanleveren van de nota Stichtse Vecht Werkt! en 
de Folder servicepunt Werkgevers. Drie sporen naar meer participatie: de 
gemeente geeft uitvoering aan het Actieplan Stichtse Vecht Werkt! Met een 
driesporenbeleid voert de gemeente acties uit om het aantal inwoners dat 
onnodig niet aan het werk is, te verlagen. Eerste spoor: klant in beeld, 
Tweede spoor: pakket voor inwoners die niet direct aan het werk kunnen en 
Derde spoor: verbetering van de werkgeversdienstverlening. Hoe kijkt de 
wethouder tegen de Utrechtse Werktafel aan: heeft aangeven dat Stichtse 
Vecht eerst lokaal en dan regionaal kijkt.  

• Update Sociale Coöperatie: 
De samenwerkingsovereenkomst is inmiddels ondertekend, waardoor de 
Sociale Coöperatie nu een werkruimte heeft bij Kansis het Werkbedrijf van 
Stichtse Vecht te Breukelen. Hierdoor kunnen cliënten SoZa werkervaring 
opdoen. Vanaf medio februari a.s. zal er media-aandacht komen. 

19.12.05.1 Beslagvrijevoet 95%: 
Onderwerp is besproken en zal als een concept ongevraagd advies terug-
komen op de agenda van 7 januari a.s. 
 

19.12.06 Inspiratiesessie Wonen en Zorg Pauluskerk 
 Verslag: 

Goed bezochte bijeenkomst met diverse presentaties en een forumdiscussie. 
Soms te veel informatie/cijfers om goed tot je te nemen, maar een hand-out 
was afgedrukt en voor handen. Een verslag naar de deelnemers volgt. 
  

19.12.07 Overig 
19.12.07.1 Verslag Inspiratiesessie Jeugd, vervolg naar deelnemers: 

Het ongevraagd advies zal als verslag aan alle deelnemers van de Inspiratie-
sessie verzonden worden. Zie agendapunt 3.1. 

• Begroting 2020: 
Vrijwilligersvergoeding 2020 is vastgesteld. Afgesproken is meer middelen 
vrij te maken voor de opleiding en ondersteuning van de leden. De begroting 
2020 is vastgesteld en zal ter informatie aan het college verzonden worden. 

19.12.07.2 Vergaderschema 2020, inclusief CO: 
Vastgesteld voor de 1e vier maanden 2020, waarbij plenair januari eenmalig 
op dinsdag 7 januari a.s. gehouden zal worden. Ondersteuner zal vanaf nu 
ter reminder vooraf melding aan de leden maken van de geagendeerde 
onderwerpen in commissie- en raadvergaderingen. 

19.12.07.3 Start de dialoog over de omgevingsvisie Stichtse Vecht: 
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 Ter informatie en zullen leden aanwezig zijn. 
19.12.07.4 Samen Dementie Vriendelijk: 

 Afgesproken om plenair in februari/ maart a.s. dit onderwerp te agenderen 
om aan de Adviesraad voorlichting te laten geven hoe te handelen met 
dementie. De voorzitter zal hiervoor de afspraak maken.  

19.12.07.5 Samenvatting commissievergadering Integrale Beleidsvisie SD: 
 Voorzitter deelt een samenvatting uit. 
 
19.12.08 Agenda volgende bijeenkomst 

- Communicatiewijze 
- Omgevingswet 

 
19.12.09 Rondvraag 

• MOBW-voortgang: monitoren en agenderen tijdens GO; 

• Stukken van de VNG en IGJ: worden toegelicht en zullen verzonden 

worden aan de leden;  . 

• Daklozen vallen onder VWS: maar kunnen beter onder Volkshuisvesting 

vallen;  

• Radar Extra uitzending over Wonen: een kijkerstip uitzending gemist: 
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/de-

woningnoodramp/videos/item/item/de-woningnoodramp-starters-en-

doorstromers/  

• Overleg Platform Gehandicapten: Afwachten na hun intern overleg van 

begin januari a.s. over deelname als linking pin in de Adviesraad. Kiezen 

nu nog voor samenwerking met de gemeente via de ambtenaren. Is al 

eerder in het CO-overleg besproken; 

• Ondersteuner geeft aan zijn LSR-vakantiedagen op te maken. 
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