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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 9 juni 2021 

 

21.07.01 Opening en vaststellen agenda        
 Mededelingen: 

De Tom heet iedereen en specifiek een nieuw aspirant-lid welkom en geeft een 
update over de afwezigheid van een aspirant-lid. Ook spreekt hij zich uit dat het 
fysiek overleggen toch zijn voorkeur heeft. Joris komt later op dit vergaderpunt 
terug met een mededeling over een SCP-rapportage: Lang niet toegankelijk. 
Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van 
de samenleving. John geeft aan dat het in het Journaal een item was. Deze 
rapportage komt in ShareFile.  

 Nieuw aspirant-lid: 
Anjes stelt zich voor en geeft aan, ondanks haar HR-achtergrond, geen 
vergadertijger maar meer een aanpakker te zijn.  

 
21.07.02 Bespreking notulen          
21.07.02.1 Notulen 12 mei jl.: 

Vooraf geen op/aanmerkingen ontvangen en vastgesteld. Tom geeft aan dat er 
weer Inspiratiesessies in het najaar georganiseerd gaan worden. Plenair 
agenderen in augustus a.s.; 

21.07.02.2 Actielijst 12 mei jl.: 
 Besproken en aangepast; 
21.07.02.3 Contactpersoon overleg 1 juni jl.: 

Vervallen door afwezigheid van de Contactpersoon van de gemeente. De 
bespreekpunten zullen in het volgend, maandelijkse, overleg van 6 juli a.s. 
alsnog besproken worden. Tom geeft aan dat, door de aanwas van weer drie 
nieuwe aspirant-leden, alleen de voorzitter, vicevoorzitter en de ondersteuner 
aanwezig zijn. Door de COVID-19 en RIVM-maatregelen waren in deze periode 
meerdere (aspirant)leden aanwezig, maar zullen vanaf nu weer onderwerp 
afhankelijk aanwezig zijn. 

  
21.07.03 Adviezen          
21.07.03.1 211705ADVIESRAADLAS Advies 212603 Memo Adviesaanvraag Mantelzorg- 
 waardering 2021 Adviesraad Sociaal Domeinen: 
 Verzonden aan het college, maar nog geen reactie matrix ontvangen; 
21.07.03.2 212005ADVIESRAADJM Reactie Sport- en beweegnota Stichtse Vecht meer 
 in beweging 2021-2025: 
 Verzonden aan het college, maar nog geen reactie matrix ontvangen; 
21.07.03.3 Inspiratiesessie over Huishoudelijke Hulp: 

Op het laatst toegevoegd aan de agenda. Agenderen voor 14 juli a.s. om de 
trekker aan te stellen voor het schrijven van het, met input van de netwerkgroe-
pen en overige leden, conceptadvies. Dit advies wordt dan 11 augustus a.s. 
vastgesteld.  
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21.07.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein 
21.07.04.1 Basisdocument: 
 Aan de hand van twee documenten, input van alle leden en het conceptbasis-

document met de nieuwe concepttekst, wordt pagina/alinea na pagina/alinea 
het document besproken het definitieve basisdocument samengesteld. Agen-
deren voor 14 juli a.s. als hamerstuk om vast te stellen.  

 
21.07.05 Overig 
 Verslag Bevindingen website met webmanager Josee van Broeckhuijsen: 

 Besproken en John en Erik geven aan dat Josee de webmanager is en niet 
over de content en de zoekalgoritmes gaat. Er zal hierover een afspraak 
gemaakt worden met Marga Buiter; 

21.07.05.1 Vergaderschema 3e kwartaal 2021: 
 Staat in ShareFile om te downloaden. Sinterklaas, etc. mag eruit. 
   
21.07.06 Agenda volgende bijeenkomst 
   
21.07.07 Rondvraag  

o Joris spreekt zijn ongenoegen uit over het definitief verschijnen van het 
Jaarverslag 2020. Er is herhaaldelijk gesproken over een infographic, maar 
nog steeds geen definitieve beslissing genomen. Besloten wordt om voor 
2020 weer voor een aangepaste ‘’oude lay-out’’ te gaan en voor 2021 met 
een infographic te komen. Het Jaarverslag zal nu zo spoedig mogelijk aan 
het college en samenwerkende netwerkgroepen verzonden worden; 

o Joris geeft aan dat de ingediende Preventieakkoord subsidie vanuit het de 
VNG is toegezegd, waardoor Stichtse Vecht hiervoor een externe project-
leider kan aanstellen;  

o Tom vraagt om meer informatie over de Omgevingswet/visie in ShareFile 
te zetten. De ondersteuner zal dit doen;  

o Tom vraagt of er al een reactie is naar aanleiding van het Inclusie overleg 
met de Adviesraad. Nee, deze is er nog niet; 

o John vraagt of het afzeggen van het Contactpersoon overleg niet eerder 
bekend was, want nu waren de leden de Adviesraad onnodig aan het 
wachten. Is er geen vaste vervanger voor de contactpersoon? Ja, het was 
bekend waarom zij op het laatst moment afwezig kon zijn en nee de 
Adviesraad overlegt, uit efficiëntie en continuïteitsoverwegingen, alleen 
met deze contactpersoon.  

       
 
 
 
 
 
 
 


