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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 9 december 2020 

 
20.12.01 Opening en vaststellen agenda  
 Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen en specifiek de twee nieuwe aspirant-leden welkom 
en geeft aan dat zij in Taakveldgroep 2 Participatie hun werkzaamheden gaan 
doen. Toevoegen onder agendapunt 20.16.06.1: CZM en Inclusie gesprek met 
beleidsmedewerkers. De vicevoorzitter attendeert de leden op de rapportages 
van de Inspectie en de VNG. De ondersteuner zal deze toevoegen in ShareFile. 
 

20.12.02 Bespreking notulen  
20.12.02.1 Notulen 11 november jl.: 

Besproken en vastgesteld. Een lid merkt op dat je ook vooraf eventuele op- en 
aanmerking over de notulen kunt doorgeven, waardoor de notulen tijdens de 
bijeenkomst vastgesteld kan worden; 

20.12.02.2 Actielijst 11 november jl.: 
 Besproken en aangepast; 

20.12.02.3 Contactpersoon overleg 1 december jl.: 
 Besproken en toegelicht. 

  
20.12.03 Kennismakingsgesprek Bianca Espeldoorn, griffier SV  

Een zeer prettig en constructief gesprek waarbij diverse onderwerpen zijn be-
sproken. De opmerking om de Adviesraad ook mee te nemen in het inwerk-
programma van nieuwe gemeenteraadsleden wordt door haar meegenomen. 

 
20.12.04 Adviezen 
20.12.04.1 Herijking minimabeleid nota Minimabeleid/ Beleidsplan Schuldhulpverlening: 

Staat in ShareFile onder Taakveldgroepen/Adviesaanvraag/Reactie. Bespro-
ken en de reactie zal voor het einde van de maand verzonden worden; 

20.12.04.2 Reactie: planning en IAAF-trekker: 
 De beide voorzitters. Zie bovenstaande. 
 
20.12.05  Netwerkgroepen bijeenkomst 
 15 december a.s. opzet en doel: 
 Door de aangepaste corona maatregelen zal deze fysieke bijeenkomst komen  
 te vervallen. Bekeken wordt hoe nu contact te houden met de samenwerkende  
 netwerkgroepsleden. 
 
20.12.06  Overig 

• Verslag gesprek met wethouder Maarten van Dijk/Hetty Veneklaas: 
 Besproken en toegelicht; 
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• Begroting 2021: 
   Niet besproken. Voor volgende bijeenkomst agenderen; 
20.12.06.1  • Vergaderschema 2021: 
  Besproken. Update staat altijd in ShareFile; 

• Teambuildingsetentje: 
  Komt te vervallen in verband met de corona maatregelen; 
• CZM: 

Nogmaals, aan de  hand van een  notitie van een  lid, besproken dat deelne- 
 mers niet alleen een basisverzekering kunnen afsluiten. Geldt de compensa-
tieregeling ook voor 2021? De ondersteuner zal dit navragen; 

• Inclusie: 
Op 15 december a.s. zal er een overleg plaatsvinden met beleidsmedewer-
kers en wordt een gezamenlijke Inspiratiesessie voorgesteld. 

 
20.12.07  Agenda volgende bijeenkomst 
 
20.12.08  Rondvraag 

• Bijeenkomsten: deze staan in ShareFile bij de vergaderstukken om eventueel 
 aan deel te nemen en zich hiervoor zelf aan te melden; 
• Aspirant-lid: geeft aan dat het een boeiende 1e vergadering was; 
• ShareFile: niet alle stukken moeten na de melding gelezen worden, maar  
 dat weet je dat deze stukken in ShareFile toegevoegd zijn. 
 
Ondersteuner maakt Jitsi Meet afspraken met de nieuwe aspirant-leden 


