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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 11 maart 2020 

 
20.03.01 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen welkom en deelt mede waarom Eveline van Vliet, 
Coördinator Samen Dementie Vriendelijk, helaas niet aanwezig kan zijn. 
Haar bezoek is verzet naar later dit jaar. Er wordt een punt toegevoegd aan 
de agenda: Verslag van het gesprek met twee leden van het Platform 
Gehandicapten bij agendapunt 8. Ook geeft hij aan dat burgemeester Ap 
Reinders voor een kennismakingsgesprek samen met wethouder Hetty 
Veneklaas op 8 april a.s. aanwezig zullen zijn.         

 

20.03.02 Bespreking notulen          
20.03.02.1 Notulen 12 februari jl.: 

Agendapunt 3.1: 201302ADVIESRAADLAS Advies Compensatieregeling 
eigen risico: er is nog geen reactie matrix ontvangen. Agendapunt 6: 
aanstellingsbrief voor de aspirant-leden: deze zijn nog steeds niet ontvangen. 
Agendapunt 9: Ik moet er zijn en als moet is zijn. Agendapunt 11: ShareFile: 
moet met spoed met een werkbare oplossing komen. SAVE: een lid zal 
contact opnemen met de contactpersoon bij het UW Ouderplatform.  

20.03.02.2 Actielijst12 februari jl.: 
 Besproken en aangepast. 
20.03.02.3 Contactpersoon overleg 3 maart jl.: 

Constructief overleg. De punten die besproken zijn staan in het inmiddels 
ontvangen, 6 maart jl. bij de vergaderstukken onder agendapunt 2.3, verslag. 
Afspraak gemaakt over een Inspiratiesessie met mede inbreng van, de recent 
aangenomen en oud bekende van de Adviesraad, nieuwe senior beleids-
medewerker Jeugd. 

 
20.03.03 Adviezen          

20.03.03.1 200903ADVIESLAS Integraal beleidskader sociaal domein concept versie  
 11 februari 2020: 

 Het conceptadvies wordt besproken en op enkele punten aangepast en vast-
gesteld om verzonden te worden; 

20.03.03.2 Vastgoednota 2020 adviesaanvraag 6 april a.s.: 
De Taakveldgroeptrekker zal hierin the lead nemen en dit binnen de taakveld-
groep bespreken, de stukken naar de leden sturen en conceptadvies 
schrijven. Het conceptadvies zal 22 april a.s. als eerste aanzet besproken 
worden in het CO. Besproken dat het onmogelijk is om uiterlijk 6 april a.s. het 
advies te versturen, waarover de ondersteuner contact zal opnemen met de 
beleidsmedewerker. 

 
20.03.03.3 Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht, adviesaanvraag april a.s.: 
 Het verslag is besproken en is een herhaling van zetten en besloten wordt 

te wachten op de adviesaanvraag.  
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20.03.04  Beleidsagenda januari/ Werk/Jaarplan   
 Update: 
 Afgesproken is om na de update de aangepaste versie te versturen.  
    

20.03.05 Utrechtse Werktafel/ Actieplan Stichtse Vecht Werkt!   
 Update: 

De voorzitter zal namens de Adviesraad op 25 maart a.s. aanwezig zijn bij 
het Utrechtse Werktafel overleg.  

 

20.03.06 Taakveldgroepen update 
 Stand van zaken: 

Er zal op 18 maart a.s. vanaf 9.30 uur een Taakveldgroepsoverleg plaats-
vinden in De Ark. Planning volgt van de Taakveldgroeptrekker.  

 
20.03.07 Inspiratiesessie Jeugd II        
 Update/ Inspiratiesessie Jeugd II maart a.s.: 

Er zal hier op 15 april a.s. vanaf 9.30 uur tijdens in het 
Taakveldgroepsoverleg in De Ark over gesproken worden. Ook zal er 
voorafgaand een gesprek plaatvinden met een lid van het Platform 
Gehandicapten en ook later dat gesprek een overleg met de nieuwe senior 
beleidsmedewerker Jeugd. 

 
20.03.08 Overig           
20.03.08.1 Communicatieplan/werkwijze: 
 Wordt vastgesteld en zal gekoppeld worden aan het basisdocument. 
20.03.08.2 Jaarverslag 2019:  

Er wordt uiteindelijk besloten om toch met een andere lay-out te komen. De 
voorzitter en ondersteuner zullen dit weer oppakken. 

• Vacature/ werving aspirant-leden: 
Besloten is om de wervingstekst aan te passen en breed in eigen netwerk 
te gaan werven; 

• Najaarsbijeenkomst Koepel Adviesraden: 
Besloten als Adviesraad gastheer te zijn voor de ALV van De Koepel van 
Adviesraden in november a.s. Ondersteuner zal hierover met De Koepel 
contact opnemen; 

• Eenzaamheid starters bijeenkomst: 
De Adviesraad wacht op de adviesaanvraag en zal dit punt agenderen voor 
het Contactpersoon overleg van 7 april a.s.  

 
20.03.09 Agenda volgende bijeenkomst        
 

20.03.10 Rondvraag 

• Een lid geeft nu al aan dat hij waarschijnlijk niet aanwezig zal zijn bij de 

bijeenkomst van 8 april a.s. over de Omgevingswet/visie; 

• Een lid geeft aan dat zij op persoonlijke titel een gesprek heeft met een 

haar bekende recent aangestelde beleidsmedewerker; 

• Bij de Meet & Greet GGZ in de wijk op 26 maart a.s. zullen drie leden 

aanwezig zijn.  

   
 


