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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 11 november 2020 

 
20.11.01 Opening en vaststellen agenda              
20.11.02 Welkom aspirant-lid Taakveldgroep 2 Sociale Zaken: 

De voorzitter heet het nieuwe aspirant-lid welkom en geeft aan dat zij in Taak-
veldgroep 2 Participatie haar werkzaamheden gaat doen; 

 Mededelingen: 
  - Toevoegen onder agendapunt 20.11.05: contact gemeenteraadslid; 

 - Er wordt gewezen op de afscheidsrede van Johan Mackenbach als hoog- 
leraar maatschappelijk gezondheidszorg waarvan de tekst wordt doorge-
stuurd. 
            

20.11.02 Kennismakingsgesprek Bianca Espeldoorn, griffier SV   
Door de voortzetting van de Programmabegroting 2021 op 11 november 
2020 is de gast niet aanwezig. Agenderen voor de bijeenkomst van 9 
december a.s.          

 
20.11.03 Bespreking notulen                   
20.11.03.1 Notulen 14 oktober jl.: 

Voorzitter geeft aan dat de notulen een zakelijk verslag is. Er wordt gespro-
ken over en een toelichting gegeven op de CZM. Notulen zijn vastgesteld; 

20.11.03.2 Actielijst 14 oktober jl.: 
 Besproken en aangepast; 
20.11.03.3 Contactpersoon overleg 3 november jl.: 
 Besproken en toegelicht. 
 
20.11.04 Adviezen          
20.11.04.1 Beleidsregels Terugvordering, Invordering en Verhaal Stichtse Vecht 2020: 

Het is geen advies, omdat het alleen om een technische/wettelijke aanpas-
sing gaat; 

20.11.04.2 Inclusie gesprek met de Adviesraad 17 november a.s.: 
Een lid heeft, als trekker van dit onderwerp, over Inclusie zijn zienswijze 
geschreven, die besproken wordt om te bepalen hoe de Adviesraad het ge-
sprek ingaat met de beleidsmedewerkers. Het gaat om bewustwording en de 
inzet zal een gezamenlijke Inspiratiesessie in het 1e kwartaal 2021 zijn. 

 
20.11.05 Overig           
20.11.05.1  CZM 2021: 

Besproken en agenderen als bespeekpunt in het gesprek met wethouder 
Maarten van Dijk zijn; 

20.11.05.2 Werving: 
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De gebruikte zakelijke wervingstekst is eerder plenair vastgesteld, maar zal 
weer aangepast worden; 

20.11.05.3 Basisdocument werkwijze/communicatie: 
 Wederom besproken, tekstueel aangepast en opnieuw vastgesteld; 
20.11.05.4 - Begroting 2021: 
  Besproken. Agenderen voor 9 december a.s. en dan definitief vaststellen;  
 - Netwerkgroepenoverleg: 
  Gezamenlijk de netwerkgroepen uitnodigen voor een overleg; 
 - Teambuildingsetentje: 
  Op15 december a.s. zal het teambuildings etentje plaatvinden;  
 - Contact gemeenteraadslid: 

 Besproken. Altijd doorverwijzen naar de griffier om daar de technische vrag-
en in te dienen. De Adviesraad is het onafhankelijke adviesorgaan van het 
college; 

 - Website: 
  Update doorvoeren. 
  
20.11.06 Agenda volgende bijeenkomst  

      
20.11.07 Rondvraag            
 - Zijn leden aanwezig bij het Contactpersoon overleg: Ja, deze keer beide als 

lid en trekker van een taakveldgroep; 
 - Zijn leden aanwezig bij het gesprek met de wethouders: Nee, alleen het DB 
  en de ondersteuner zijn aanwezig; 
 - Een lid, bespreek ter informatie, de sociale rol van de Markt in Breukelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


