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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 13 januari 2021 

 

 
21.01.01 Opening en vaststellen agenda               
 Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom en wenst allen een Gezond en Gelukkig 
2021. Ook deelt hij mede dat er door de aangescherpte coronamaatregelen tot 
nader order per Jitsi Meet fysiek bijeengekomen wordt. Twee leden delen mede 
dat zij 19 januari a.s. wel/later aanwezig zullen zijn bij het Jitsi Meet overleg 
Uitvoeringsagenda SD.  

 
21.01.02 Bespreking notulen                 
21.01.02.1 Notulen 9 december jl.: 
 Besproken en vastgesteld. Een lid vraagt over de Compensatieregeling Minima 

2021. Deze staat inmiddels ook op de gemeentelijke website;  
21.01.02.2 Actielijst 9 december jl.: 
 Besproken en aangepast; 
21.01.02.3 Contactpersoon overleg 5 januari jl.: 

Een lid geeft aan dat 3 weken voor een adviesaanvraag te kort is. Dit zal mee-
genomen worden in het Contactpersoon overleg van 2 februari a.s. en voor het 
wethouder Veneklaas bestuurlijk verleg van 23 januari a.s. 

            
21.01.03 Adviezen           
21.01.03.1 Uitvoeringsagenda sociaal domein: 
 Besproken over wat er nog aankomt als adviesaanvraag, etc.: 
21.01.03.2 Jitsi Meet 19 januari a.s. 13.00 - 14.00 uur: 

Gesproken over de Uitvoeringsagenda SD. De leden sturen hun input naar de 
ondersteuner: 

21.01.03.3 IAAF Uitvoeringsagenda sociaal domein: 
 Trekkers zijn aangesteld; 
21.01.03.4 Woonzorgvisie: 

In ShareFile worden archiefstukken gedownload voor de aankomende advies-
aanvraag; 

21.01.03.5 Minima- en Schuldhulpverleningsbeleid: 
 Besproken en aangeven dat de adviestermijn te kort is; 
21.01.03.6 IAAF Minima- en Schuldhulpverleningsbeleid: 

Trekkers zijn aangesteld en afgesproken van welke Netwerkgroepen input 
gevraagd wordt; 

21.01.03.7 Mantelzorgcompliment: 
 Besproken. De adviesaanvraag volgt spoedig. 
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21.01.04 Speerpunten/Inspiratiesessies/Netwerkgroepen     
 Speerpunten: 
 Door de aangescherpte coronamaatregelen is de fysieke bijeenkomst Netwerk-

groepen in december jl. niet doorgegaan. Op de oproep aan de Netwerkgroe-
pen over hun speerpunten 2021 zijn geen reacties gekomen;  

21.01.04.1 Planning 2021 na corona:  
 Besproken en op basis van de Beleidsagenda plannen; 

• Jitsi Meet met Netwerkgroepen: 
  Besproken om per Netwerkgroep contact op te nemen om ook tijdens corona 
  contact te houden. 

 
21.01.05 Overig           
 Begroting 2021 en werkelijke kosten 2020: 
 Besproken en vastgesteld; 
21.01.05.1 Wervingstekst nieuwe leden: 

Zal 10 februari a.s. geagendeerd worden; 
21.01.05.2 Beleidsagenda: 
 Nieuwste update volgt spoedig via de Contactpersoon; 
21.01.05.3 Bijeenkomsten: 

 Besproken en staan in ShareFile om zich aan te melden. Bij kosten vooraf over-
leg met het DB;  

• Omgevingsvisie, verslag 7 januari jl.: 
  Mondeling verslag. 

 
21.01.05 Agenda volgende bijeenkomst    

Gemeentewebsite: moeilijk zoeken op onderwerp. Zal meegenomen worden in 
het Contactpersoon overleg van 2 februari a.s.  

 

21.01.07 Rondvraag    

• Ondersteuner vraag de leden of het nodig is een e-mailadres eindigend op 
@adviesraadsv.nl aan te maken per lid? Nee, gebruiken hun eigen e-mail-
adres: 

• Update ShareFile: aangepast naar maandag; 

• Begroting kosten inzet adviseurs: alleen na vooraf akkoord DB. 
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


