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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 8 april 2020 

Beeldcammen Jitsi Meet in verband met Corona 

 
20.04.01 Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter heet iedereen via Jitsi Meet welkom en deelt mede waarom, 
door de Coronaperiode, alleen agendapunten 3 en 4 besproken worden. 
Over de niet besproken agendapunten kunnen de leden tot 22 april a.s. per 
e-mail aan de ondersteuner hun op/aanmerkingen doorgeven voor het 
verslag. De vicevoorzitter kon door technische problemen niet aanwezig/in 
beeld zijn.         

 

20.04.02 Bespreking notulen       E-mailreactie
 Geen e-mailreacties ontvangen van de leden. 
 
20.04.03 Adviezen 

Aan de hand van het Intern Advies Aanvraag Formulier (IAAF) worden de 
adviesaanvragen besproken en zullen in ShareFile te vinden zijn:  

20.04.03.1 Vastgoednota 2020 adviesaanvraag 6 april a.s.: 
Als trekker heeft zich een lid aangemeld om het conceptadvies te schrijven 
met input van de leden en de samenwerkende netwerkroepen; 

20.04.03.2 Beleidsregels voor het leerlingenvervoer adviesaanvraag 23 maart jl.: 
Als trekker heeft zich een lid aangemeld om het conceptadvies te schrijven 
met input van de leden en de samenwerkende netwerkroepen; 

20.04.03.3 Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra 2020 adviesaanvraag 27 maart 
jl.: 
Als trekker heeft zich een lid aangemeld om het conceptadvies te schrijven 
met input van de leden en de samenwerkende netwerkroepen; 

20.04.03.4 Reactie matrix Compensatieregeling eigen risico 2020: 
 Als ingekomen stuk besproken:  
20.04.03.5 Uitvoeringsprogramma MOBW Stichtse Vecht: 

Als trekker heeft zich een lid aangemeld om het conceptadvies te schrijven 
met input van de leden en de samenwerkende netwerkroepen; 

20.04.03.6 Doorontwikkeling Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO): 
 Als trekker heeft zich een lid aangemeld om het conceptadvies te schrijven 
met input van de leden en de samenwerkende netwerkroepen;  

 
20.04.04 Taakveldgroepen 
 Stand van zaken: 
 Het Werk/Jaarplan zal geüpdatet en naar de leden verzonden worden. 
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20.04.05 Overig         E-mailreactie 
 Geen e-mailreacties ontvangen van de leden. 
20.04.05.1 Coronavirus werkwijze; 
20.04.05.2 Jaarverslag 2019; 
 Platform Gehandicapten; 
 Planning CO en plenair conference call; 
 Update ShareFile. 
 
20.04.06 Agenda volgende bijeenkomst        
 Geen e-mailreacties ontvangen van de leden. 
 
20.04.07 Rondvraag 
 Geen e-mailreacties ontvangen van de leden. 
           


