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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 18 augustus 2021 

 

 
21.08.01 Opening en vaststellen agenda 
 Mededelingen: 

Tom heet iedereen welkom, Hij geeft aan dat de overige leden, wegens hun 
vakantie, niet aanwezig zijn en dat er vanavond twee gasten zijn: senior 
beleidsmedewerker Else Boss en communicatieadviseur Marga Buiter van 
Stichtse Vecht. Anjes wil een punt toevoegen: onder agendapunt Rondvraag 
zal de vergaderdag/tijd toegevoegd worden. Joris merkt op dat in het 
Jaarverslag 2020 een verkeerde datum/jaartal vermeld staat. Dit zal alsnog 
aangepast worden.   

 
21.08.02 Bespreking notulen            
21.08.02.1 Notulen 14 juli jl.: 
 Na een tekstuele aanpassing worden de notulen vastgesteld; 
21.08.02.2 Actielijst 14 juli jl.: 
 Besproken en aangepast; 
 Contactpersoon overleg 3 augustus jl.: vervalt door vakantie contactpersoon. 
  
21.08.03 Gast senior beleidsmedewerker Else Boss 
 Inkoop Wmo en Jeugd communicatieplan: 

Na een ronde van voorstellen wordt door Else Boss en Marga Buiter aan de 
hand van een PP-presentatie “Implementatie inkoop Jeugdhulp en Wmo-
begeleiding” uitvoerig gesproken. De doelgroep is ongeveer 1.000 personen 
groot met een onderverdeling van 800 Jeugdzorg- en 200 Wmo-begeleiding 
in-woners. De Adviesraad wordt nu via cocreatie al vroeg meegenomen in het 
proces, waardoor het adviestraject verkort kan worden. Ondanks dat wordt er 
met een adviesaanvraag in oktober a.s. afgesloten. Hierover zijn planningsaf-
spraken gemaakt, waarbij Else zowel op 8 september en 13 oktober a.s. weer 
plenair aanwezig zal zijn met een update. De ondersteuner zal de PP-
presentatie, in de vooravond ontvangen, delen met de leden en de namen van 
de nog vanavond te benoemen trekkers van dit traject aan Else doorgeven. 

21.08.03.1 Voorbeeld Communicatiestrategie Programma Sturing en Inkoop Sociaal 
Domein Noord-Limburg: 

 Dit stuk was ter informatie toegevoegd om de leden wegwijs te maken in een 
te lopen inkoop communicatietraject. 

 
21.08.04 Adviezen en bijeenkomsten 
21.08.04.1 Inspiratiesessie over Huishoudelijke Hulp, trekker aanstellen: 
 De ondersteuner zal hierover contact opnemen met de afwezige leden. 
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21.08.04.2 WoonZorg Akkoord: 
 Agenderen voor 8 september a.s. 
 
21.08.05 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein 
 Overleg Netwerkgroepen/achterban/ Inspiratiesessie najaar 2021: 
 Besloten dat er zo spoedig mogelijk een Inspiratiesessie komt ter ondersteu-

ning van de “Implementatie inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding’’, waarvan 
de PP-presentatie en de twee, onder agendapunt 21.08.03 genoemde ambte-
naren, sprekers zullen zijn. Hiervoor zullen alle leden van de samenwerkende 
netwerkgroepen en de eerdere deelnemers aan de Jeugd Inspiratiesessies 
uitgenodigd worden. Voor het “Implementatie inkoop Jeugdhulp en Wmo-
begeleiding’’ traject zullen Tom en/of Joris voor de beleidszaken en Anjes voor 
de communicatie de trekkers zijn. De ondersteuner blijft de 1e contactpersoon 
voor de gemeentelijke organisatie. 

 
21.08.06 Overig 
 Werving: 

De ondersteuner had weer vier potentiële aspirante-leden geworven, maar zij 
moesten zichzelf aanmelden. Na 14 dagen heeft hij een reminder verzonden, 
maar alle vier zeiden door veranderende privéomstandigheden zich toch niet 
aangemeld hadden. De aankomende weken zal de ondersteuner weer wer-
ven. 

21.08.06.1 Opzet en doelen Sport- en Preventie akkoord: 
Leden van de Adviesraad kunnen geen aanvoerder, door hun neutrale 
adviesrol, van een themagroep worden. Zij kunnen anders niet over dit 
onderwerp adviseren vanuit hun Adviesraadrol. Joris geeft aan dat hij 
beschikbaar is als Kernteamlid. Agenderen voor 8 september a.s. in verband 
met de 1e bijeenkomst op 30 september a.s. 

   
21.08.07 Agenda volgende bijeenkomst  
  
21.08.08 Rondvraag 

o Joris merkt op dat de website niet meer up-to-date is. De ondersteuner zal 

dit oppakken; 

o Anjes stelt voor op de vergaderdag/tijd aan te passen naar donderdag-

morgen van 09.00 tot 12.00 uur. De aanwezigen leden gaan akkoord, 

maar het zal eerst nog besproken moeten worden met de afwezige leden; 

o Anjes heeft contact gehad met mevrouw Meyer van de Buitenplaats 

Doornburgh; 

o Tom zegt volgend plenair, wegens vakantie, niet aanwezig te zijn.  

 

    
 
 


