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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 10 juni 2020 

 
20.06.01 Opening en vaststellen agenda 
 Mededelingen            

De voorzitter heet iedereen welkom en deelt mede waarom drie leden niet 
aanwezig zijn. Besloten is dat de voorzitter nogmaals contact heeft met deze 
leden. Adviseur vraag een agendapunt toe te voegen: Landelijke aanpak 
MO/BW en staat onder agendapunt 20.06.05. 
 

20.06.02 Bespreking notulen        
20.06.02.1 Notulen 8 april jl.: 

ShareFile: de dossiers van 2018 en 2019 zullen daar waar mogelijk verder 
geüpdatet/nog teruggezet worden na de ontstane storing. Notulen worden 
vastgesteld. 

20.06.02.2 Actielijst 8 april jl.: 
 Besproken en aangepast. 
20.06.02.3 Contactpersoon overleg 2 juni jl. 

Opmerking gemaakt dat de Omgevingsvisie een speerpunt binnen de 
Adviesraad wordt, omdat alle onderwerpen daar samenkomen. De beleids-
medewerker Gezondheidsbeleid zal tijdens het volgende GO-overleg 
uitgenodigd worden voor een update. Insteek: het Gezondheidsbeleid 
Stichtse Vecht in combinatie met het Sport- en Preventieakkoord en de 
recente Nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 vanuit VWS 
van 25 mei jl. 

 
20.06.03 Adviezen           
20.06.03.1 201304ADVIESRAADLAS Advies Vastgoed 2020: 

 Verzonden aan het college en reactie matrix ontvangen. Een lid vraagt om 
het Advies van de Sportraad, wat hij alsnog ontvangt; 

20.06.03.2 202804ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels Leerlingenvervoer Stichtse 
Vecht 2020: 

  Verzonden aan het college en reactie matrix ontvangen; 
20.06.03.3 200605ADVIESRAADLAS Ongevraagd Advies Beleidsregels studietoeslag 

20 september 2017: 
 Wordt aangepast naar € 300,--, want landelijk vastgesteld door de Overheid; 
20.06.03.4 200705ADVIESRAADLAS Advies Strategische Koers Dorpshuizenbeleid: 
 Verzonden aan het college en reactie matrix ontvangen; 
20.06.03.5 201105ADVIESRAADLAS Advies concept Uitvoeringsprogramma maat-

schappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) Stichtse Vecht: 
 Verzonden aan het college en reactie matrix ontvangen. Adviseur merkt op 

dat deze doelgroep gestigmatiseerd wordt. Wordt alleen als collectief, niet 
per individu, binnen de Adviesraad besproken. Zie ook agendapunt 20.06.05 

 
20.06.03.6 Doorontwikkeling Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO): 
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 Verzonden aan het college en reactie matrix ontvangen. Nog going en zal 
een vinger aan de pols gehouden worden. 

 
20.06.04 Taakveldgroepen 
 Stand van zaken: 
 Geen overleg geweest. 
 
20.06.05 Overig       
 Terugkoppeling communicatieoverleg 3 juni jl.: 
 Besproken en krijgt een vervolg. Zie mededelingen. 
20.06.05.1 Corona schema 4 juni jl.: 

Wordt doorgenomen en aangepast. Update wordt verzonden en besproken 
met de leden. 

20.06.05.2 Vergaderschema 2020: 
 Update staat in ShareFile onder Vergaderschema; 
 MO/BW: 

Adviseur geeft naar aanleiding van het advies aan, agendapunt 20.06.03.5, 
dat deze doelgroep op Rijksniveau naar de buitenkant geslingerd wordt. Hoe 
zit dat bij Stichtse Vecht? De Sociale Coöperatie werkt hierin samen met 
LEEFMD. In 2021 moeten er 10.000 woonplekken zijn voor deze doelgroep. 
De Adviesraad kan hierin een rol spelen. Besloten wordt dit onderwerp mee 
te nemen in de Inspiratiesessie onderwerpenlijst.  

 
20.06.06 Agenda volgende bijeenkomst   
  
20.06.07 Rondvraag 

• Mental Health First Aid (MHFA) wat houdt het in en wie aanwezig vanuit 
de Adviesraad: De ondersteuner, was bij de vorige cursusochtenden in 
Goudestein aanwezig, geeft uitleg.  Wie namens de Adviesraad aan-
wezig zullen zijn volgt nog; 

• Voorstel zichtbaar maken van Jonge Mantelzorgers: Adviesraad zal dit 
gaan volgen en hierop terugkomen: 

• Openbare toiletten in Stichtse Vecht: De gemeenteraad heeft hiertoe 
een voorstel aangenomen; 

• Meer het VN-Verdrag Gehandicapt benoemen in adviezen: Besproken 
en zal daar waar nodig in de adviezen omschreven, maar niet specifiek 
genoemd worden. Onderwerp voor een Inspiratiesessie? 

• Brandbrief 26 UW-gemeenten: Waarom Stichtse Vecht niet mede-
ondertekend? In GO-overleg van 7 juli a.s. agenderen; 

• Noemen Adviesraad in media-uitingen vanuit de gemeente: Opletten 
anders weer in GO-overleg aankaarten. 

 
 
 
    

   

 


