
 

Verslag - Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 14 oktober 2020      Pagina 1 van 2 

   

 

Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 14 oktober 2020 

 
20.10.01 Opening en vaststellen agenda 

Mededelingen: Toevoegen het Sportakkoord onder agendapunt 20.10.2.3. 
Welkom aspirant-lid Taakveldgroep 2 Sociale Zaken: door omstandigheden 
heeft het aspirant-lid moeten afzeggen, maar heeft aangegeven bij taakveld-
groep SoZa aan te sluiten. 

            
20.10.02 Bespreking notulen          
20.10.02.1 Notulen 9 september jl.: besproken en vastgesteld; 
20.10.02.2 Actielijst 9 september jl.: besproken en aangepast; 
20.10.02.3 Contactpersoon overleg 6 oktober jl.: Beeld bellend via Jitsi Meet heeft dit 

overleg plaatsgevonden. Van de gasten de beleidsmedewerkers Inburgering 
en Sport een update gekregen en informatie kunnen delen. Toevoeging 
vanuit Mededelingen het Sportakkoord: de vicevoorzitter heeft het Sport-
akkoord eerder breed, mede vanuit het Preventie akkoord en het Gezond-
heidsbeleid, besproken met de beleidsmedewerker. Het kennismakings-
gesprek met het nieuwe aspirant-lid heeft niet kunnen plaatsvinden. 

 
20.10.03 Adviezen           
20.10.03.1 200710ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Bezuinigingen sociaal 

domein: nog geen reactie matrix ontvangen en agenderen voor het GO van 
3 november a.s. Wachten tot het advies in het Raadsinformatiesysteem staat 
om het op de Adviesraad website te kunnen publiceren. 

 
20.10.04 Planning   
20.10.04.1 Beleidsagenda augustus 2020 
 Besproken. Aandacht voor de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 

2021, omdat voor 2020 de keuze voor alleen een Basisverzekering niet 
mogelijk was. Prijsopbouw huidige website Stichtse Vecht CZM-premie is 
niet duidelijk. De beleidsmedewerker om nader uitleg vragen. 

 
20.10.05 Overig          
20.10.05.1 Concept gedragscode 

Was een bespreek stuk om aan te geven hoe om te gaan met werkzaam-
heden voor een Adviesraad.  

20.10.05.2 CEO Jeugd en Wmo 
Besproken en de vragen als bespreekpunt meenemen tijdens het Contact-
persoon overleg van 3 november a.s. 
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20.10.05.3  • CZM  

 Zie ook agendapunt 20.10.04.1 en als bespreekpunt meenemen tijdens 
 het Contactpersoon overleg van 3 november a.s.; 

• Werving 
 Volgend overleg agenderen; 

• Teambuildingsetentje 
 Volgend overleg agenderen. 

  

20.10.06 Agenda volgende bijeenkomst  
       
20.10.07 Rondvraag           

 • 2e halfjaarlijks overleg in november met de wethouders sociaal domein: de 

  ondersteuner zal de afspraken maken; 

• Kennismakingsgesprek: een lid heeft in het kader van de ‘’Week van de  
 Toegankelijkheid’’ een gesprek gehad met een ambtenaar;  

• Welke Nieuwsbrieven: Vilans, De Koepel van Adviesraden, Divosa, Skipr,  
 Movisie, Gemeente.nu, Binnenlands Bestuur, etc.; 

• Communicatie intern: volgend overleg agenderen; 

• Wie naar de ALV Koepel van Adviesraden: agenda en stukken naar de 
 voorzitter sturen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


