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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 10 februari 2021 

 

 
21.02.01 Opening en vaststellen agenda    
 Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom. Twee leden geven aan dat zij een 
onderwerp willen agenderen: De voorzitter voegt onder agendapunt 5 het 
onderwerp de Seniorenraad toe en agendeert voor de volgende bijeenkomst 
de rapportage: ZorgFocuZ Ervaringen van gebruikers Wmo in Nederlandse 
gemeenten 2020. 
 

21.02.02 Bespreking notulen            
21.02.02.1 Notulen 13 januari jl.: 
 Besproken en vastgesteld; 
21.02.02.2 Actielijst 13 januari jl.: 
 Besproken en aangepast; 
 Contactpersoon overleg 2 februari jl. verzet: 
 Vervallen; 
21.02.02.3 Verslag overleg Hetty Veneklaas: 

Besproken. Een lid vraagt om uitleg over de rol van Petra van de Horst van de 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De adviesperiode van 6 weken is weer 
besproken met de wethouder. De rol van adviseurs zal tekstueel worden 
aangepast en de namen worden voortaan niet meer genoemd op de website. 

            
21.02.03 Adviezen  
21.02.03.1 210202ADVIESRAADLAS Advies Minima- en Schuldhulpverleningsbeleid: 

Was ter informatie. Verzonden en met de reactie matrix agenderen voor het 
Contactpersoon overleg van 2 maart a.s.; 

 Woonzorgvisie: 
 Afgesproken wie 17 februari a.s. namens de Adviesraad aanwezig zullen zijn; 
 Mantelzorgcompliment: 
 Trekker aangesteld voor de aankomende adviesaanvraag. 
21.02.03.2 Preventieakkoord SV DB-overleg 11 februari a.s.: 
 Bij de aftrap zullen beide voorzitters namens de Adviesraad aanwezig zijn. De 

vraag stellen waarom niet een Leefstijlakkoord een combinatie met het Sport- 
en het Gezondheidsakkoord? Bij de tweede sessie op 2 maart a.s. zullen ook 
leden aanwezig zijn. Het verslag agenderen voor 10 maart a.s. 

 
21.02.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein  
 Gesproken over onder andere de Sociaal en Fysiek domein advisering, omdat 

er steeds meer raakvlakken zijn, waardoor er ook (on)gevraagd geadviseerd 
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kan worden. Deze vraagt ligt bij de wethouder. Zie ook agendapunt 21.02.02.3. 
Dit agendapunt blijft voorlopig vast op de agenda staan. 

 
21.02.05 Overig 
21.02.05.1 Wervingstekst nieuwe leden: 

Besproken en aangepast. De werving zal weer plaatsvinden via de media en 
leden wordt gevraagd ook in het eigen netwerk te kijken. 

21.02.05.2 Wervingsflyer: 
Besloten wordt om een flyer te maken van de besproken en aangepast wer-
vingstekst; 

 Seniorenraad: 
Gesproken over hun initiatief: Valpreventie. De Adviesraad zal de samen-
werkingscontacten met de Netwerkgroepen weer intensiveren zodra de corona 
maatregelen dit toelaten. 

   
21.02.06 Agenda volgende bijeenkomst 
 Preventieakkoord verslag en het ZorgFocuZ rapport. 
 
21.02.07 Rondvraag   

• Utrechtse werktafel: de voorzitter geeft uitleg hierover en dat hij bij dit regio- 
 overleg namens de Adviesraad aanwezig is; 

• Website de toegankelijkheid en functionaliteit: de voorzitter vraagt leden 
 hierop te letten. Een lid zal hierin trekker zijn. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


