
 

Verslag - Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 9 september 2020      Pagina 1 van 2 

   

 

Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 9 september 2020 

 
20.09.01 Opening en vaststellen agenda 
 Mededelingen  
 De vicevoorzitter, door afwezigheid van de voorzitter, heet iedereen welkom. 
 
20.09.02 Bespreking notulen                 
20.09.02.1 Notulen 10 juni jl.: 
 De notulen worden na een tekstuele aanpassing vastgesteld. 
20.09.02.2 Actielijst 10 juni jl.: 
 Besproken en aangepast. 
20.09.02.3 Contactpersoon overleg 1 september jl.: 

Opmerking: dat de Nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 
vanuit VWS van 25 mei jl. meegenomen zal worden. Leden geven aan weer 
fysiek aanwezig te willen zijn. De voorzitter zal dit aan de orde stellen op 6 
oktober a.s. tijdens het Contactpersoon overleg. Een lid vraagt hoe de 
planning nu exact is: 1e dinsdag van de maand het Contactpersoon overleg 
met de gemeente, 2e woensdag van de maand het Plenair overleg en 3e 
woensdag van de maand het Taakveldoverleg. Het coördinerend overleg 
tussen het DB en de Taakveldgroep trekkers vindt plaats direct na het 
Contactpersoon overleg. Het vergaderschema is hierin leidend. De beleids-
medewerker Sport zal als gast uitgenodigd worden voor 6 oktober a.s. 

 
20.09.03 Adviezen          
20.09.03.1 Reactie matrix Inkoop Wmo hulpmiddelen 
 Besproken en akkoord. 
 
20.09.04 Planning   
20.09.04.1 Schuld Hulpverlening startnotitie: 
 De op/aanmerkingen vanuit de Adviesraad zullen ingebracht/besproken 

worden tijdens het overleg met de beleidsmedewerkers op 17 september a.s. 
in De Ark. 

20.09.04.2 Preselectiedocument aanbesteding Jeugdhulp en Wmo-begeleiding: 
 Besproken. Goede opzet, echter de Adviesraad mist in dit stuk de mede-

zeggenschap vanuit de zorgorganisaties. Formeel heeft de Adviesraad geen 
rol in deze aanbesteding, maar zal het aanbod doen om als er over de voort-
gang om feedback wordt gevraagd deze rol alsnog te pakken. 

20.09.04.3 Beleidsagenda april 2020: 
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 Besproken. De aankomende periode worden diverse adviesaanvragen ver-
wacht. Bespreken in het Contactpersoon overleg van 6 oktober a.s. dat dit 
niet weer meerdere in een week worden. Een update is al toegezegd door de 
contactpersoon. Extra aandacht voor de Collectieve Zorgverzekering Minima 
2021 (CZM), omdat de Adviesraad vorig jaar met de beleidsmedewerker 
afgesproken heeft eerder meegenomen te worden. Een lid vraag om het 
advies van de Sportraad op de Vastgoednota: ontvangt die alsnog. 

 
20.09.05 Overig           
20.09.05.1 Lokale inclusie samenleving 
 Op 18 september a.s. zal een lid aanwezig zijn. 
20.09.05.2 Monitoring VN-Verdrag Handicap Stichtse Vecht: 

Besproken. Waarom begint de rapportage niet met een samenvatting? Er zijn 
opmerkingen over hoofdstuk 4 de Prioritering: waarom de kolommen van 
hoog naar laag weergegeven in plaats van andersom en de Adviesraad mist 
Eenzaamheid. 

20.09.05.3 Kennismakingsgesprek bestuurder Stichting Welzijn SV: 
 Op 17 september a.s. is dit overleg in De Ark. 
 Werving: 

Agesproken te wachten met de media tot na 14 oktober a.s. Er is inmiddels 
een aspirant-lid aangenomen. 

 
20.09.06 Agenda volgende bijeenkomst  
 Geen punten ingebracht tijdens de vergadering. 
  
20.09.07 Rondvraag    
 Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


