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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 8 januari 2020 

20.01.01 Opening en vaststellen agenda 
De vicevoorzitter, in verband met vakantie voorzitter, heet iedereen welkom 
en wenst iedereen een goed en gezond 2020. Helaas hebben twee aspirant-
leden opgezegd door persoonlijke redenen. Dat brengt een lid tot vragen over 
waarom en de rol van de adviseurs. Dit wordt geagendeerd voor de volgende 
bijeenkomst. Ook een agendapunt toevoegen: Vacatures/ werving bij punt 8.  

 

20.01.02 Bespreking notulen         
20.01.02.1 Notulen 11 december jl.: 

Punt 6: Aanvulling, het verslag ook uitdragen naar gemeente. Punt 7: Begro-
ting, vermelden dat 2 uur Ondersteuner uit het werkbudget Adviesraad komt 
en deze financieringsvorm elk jaar ter discussie staat tijdens gesprek met de 
wethouder. Het verslag wordt vastgesteld. 

20.01.02.2 Actielijst 11 december jl.: 
Besproken en aangepast. Toevoeging: Sportraad, de Sportformateur 
Stichtse Vecht wordt hier besproken en opgenomen in het vervolgplan om 
daarna aan de werkgroepen te presenteren. De Sportnota zal toegevoegd 
worden aan het Werk/Jaarplan van de Adviesraad. Toevoeging: de project 
adviseur Omgevingswet uitnodigen. Toevoeging: Jaarverslag, agenderen 12 
februari a.s. Toevoegen: Contactpersoon overleg (GO) is verplaatst van 5 
naar 12 mei a.s. en CO op 25 april a.s. in plaats van 7 april a.s. 

• Contactpersoon overleg 7 januari jl., mondeling verslag: 
In hoofdlijnen besproken. Kijken of de Adviesraad de aankomende bijeen-
komst Eenzaamheid kan mee organiseren. Ondersteuner neemt hierover 
contact op met de beleidsmedewerker. Verslag volgt. 

 

20.01.03 Adviezen         
20.01.03.1 200701 Ongevraagd advies Beslagvrijevoet 95%: 

 Verzonden. Ter kennisgeven;  
20.01.03.2 Procedure advisering raadsvoorstel behorend bij actualisatie Woonvisie: 

Besproken. De toegezegde onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd door het 
college. Volgen; 

• Actieplan Onderwijskansen, update: 
Monitoren en in Taakveldgroep Overleg van 15 januari a.s. bespreken.  

     
20.01.04 Beleidsagenda september/ Werk/Jaarplan 
20.01.04.1 Update 193009 Beleidsagenda SD 2019 versie september 2019: 

 Aanhouden en 12 februari a.s. agenderen;  
20.01.04.2 Afspraken aspirant-leden: 

Bespreken in het Taakveldgroep Overleg van 15 januari a.s. Ook Netwerk-
groepen raadpleging bespreken;   

20.01.04.3 Werk/Jaarplan: 
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Wachten op nieuwe Beleidsagenda, updaten en 12 februari a.s. agenderen; 
20.01.04.4 Communicatiewijze: 

Rol/ positie Adviseurs toevoegen en het verschil maken tussen de Interne en 
Externe communicatie. Het concept 12 februari a.s. agenderen.  
   

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

Wordt aangegeven dat het cliëntenoverleg van de Utrechtse Werktafel een 

reactie hebben gegeven op het Regionaal Actieplan Perspectief op werk. Het 

is om een streep onder het verleden te zetten over de ondermaatse prestaties 

en naar de toekomst te kijken. Volgen. 

  
20.01.06 Taakveldgroepen update 
 Stand van zaken: 
 Na het Taakveldgroep Overleg van 15 januari a.s. volgt een update.  
 

20.01.07 Planning Inspiratiesessies/netwerkgroepen/scholing 2020 
Onderzoeken of in samenwerking met de gemeente Eenzaamheid opgepakt 
kan worden. Ondersteuner neemt contact op met de beleidsmedewerker. 
Scholing van de netwerkgroepen bespreken door voorzitter en ondersteuner. 
Scholing van de leden van de Adviesraad via De Koepel Adviesraden: zie 
bijeenkomst 21 maart a.s. Bespreken in het CO. 

 

20.01.08 Overig 
 Content websitetaakveldgroepen: 
 Na Taakveldgroep Overleg van 15 januari a.s. komt men erop terug. 
20.01.08.1 MOBW-bijeenkomst 26 november/ 5 december jl.: 
 Besproken en leden gaan naar de vervolgbijeenkomst van 4 februari a.s. 

• Platform Gehandicapten: 
Vervolgafspraak maken zodra zij contact opnemen hoe samen te werken 
met de Adviesraad. Het Platform Gehandicapten zal dit intern bespreken; 

• Omgevingswet, update TO 15 januari a.s.: 
Project adviseur uitnodigen voor het Contactpersoon overleg van 4 februari 
a.s.;  

• Vacatures/ werving: Hierbij ook het eigen netwerk inzetten.  
 

20.01.09 Agenda volgende bijeenkomst       
 Zie actielijst. 
 

20.01.10 Rondvraag        

• Een lid vraagt waarom wel in de Sportnota een SD-paragraaf staat, maar 
niet in bijvoorbeeld de Cultuurnota? Meenemen als aandachtpunt in CO; 

• Een lid deelt nog drie extra exemplaren uit van het Sociale Vraagstukken 
magazine; 

• De ondersteuner vraag vakantiedagen/ afwezigheid door te blijven geven; 

• Motie van de PvdA op 7 januari jl. over het VN-verdrag. Ondersteuner zal 
deze doorsturen naar Platform Gehandicapten. Volgen. 


