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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 12 mei 2021 

 

 
21.05.01 Opening en vaststellen agenda         
 Mededelingen: 

De voorzitter heet iedereen en specifiek twee nieuwe aspirant-leden welkom 
en geeft een update over het helaas nog afwezig zijn van een aspirant-lid. Ook 
doet hij verslag van een webinar van de Utrechtse Werktafel, waaraan hij 
deelnam. De Utrechtse Werktafel verbindt werkgevers in de regio met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de Utrechtse Werktafel werken de 
uitvoeringsorganisaties, afdelingen Werk en Inkomen of regionale sociale 
diensten, van de 15 gemeenten, het UWV, werkgevers en werknemers samen. 
Een lid geeft aan dat hij in het verslag van de Omgevingsvisie bijeenkomst zijn 
toegankelijkheid input niet terugvond en dat er blijkbaar geen adviesaanvraag 
komt, maar het een collegebesluit wordt. De ondersteuner had inmiddels 
hierover al een e-mail verzonden aan de Contactpersoon, maar nog geen 
reactie ontvangen De input van het aspirant-lid wordt besproken bij agendapunt 
21.05.03.6. De voorzitters zullen deze opmerkingen meenemen in het Inclusie 
overleg met de beleidsmedewerker.  

 

21.05.02 Bespreking notulen           
21.05.02.1 Notulen 14 april jl.: 

21.04.02.3 De voorzitter geeft een toelichting over het afzeggen van de 
medewerker SWT. 21.04.05.1 De vicevoorzitter geeft aan dat zijn e-mail en 
stukken over Kansrijke Start 2020 alsnog verzonden kunnen worden aan de 
Contactpersoon. De voorzitter brengt in dat hij toch graag een minder zakelijk 
verslag wil, waarin ook de namen van de leden genoemd worden. Besloten is 
dat het verslag van 9 juni a.s., uitgebreider en voorzien van namen, als proef 
dient en in het plenair van 14 juli a.s. definitief besloten wordt voor welke 
verslagvorm gekozen wordt. 

21.05.02.2 Actielijst 14 april jl.: 
 Besproken en aangepast; 
21.05.02.3 Contactpersoon overleg 6 mei jl.: 
 Mondeling verslag van de voorzitter. 
  
21.05.03 Adviezen 
21.05.03.1 211205ADVIESRAADLAS 212603 Memo Adviesaanvraag Mantelzorgwaar-

dering 2021 Adviesraad Sociaal Domein; 
 Besproken en na doorvoeren van enkele tekstuele aanpassing naar de onder-

steuner mailen en na akkoord voorzitter versturen;  
21.05.03.2 Adviesaanvraag concept sport- en beweegnota "Stichtse Vecht meer in bewe-

ging”: 
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  De voorzitter geeft een toelichting over de rol van de Seniorenraad als samen-
werkende netwerkgroep van de Adviesraad. Het conceptadvies was er niet en 
daarom niet besproken, maar zal later deze week in overleg met de ontvangen 
input van de netwerkgroepen en van een aspirant-lid alsnog verder geschreven 
worden door de vicevoorzitter;  

21.05.03.3 Advies Preventieakkoord SV adviesaanvraag: 
 Trekker aanstelling volgt; 
21.05.03.4 Reactie Beleidsregels Middelen Participatiewet, IOAW/IOAZ Stichtse Vecht 

2021: 
 Ter kennisgeving is verzonden; 
21.05.03.5 Adviesaanvraag Lokale Inclusie Agenda: 
 Trekker aanstelling volgt; 
21.05.03.6 212604ADVIESRAADJOHN VN-verdrag Handicapt Lokale Inclusie agenda: 

Besproken om als ongevraagd advies te versturen, maar de voorzitters zullen 
de ontvangen input bespreken met de beleidsmedewerker. 

  
21.05.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein  
21.05.04.1 Visie en Missie Adviesraad: 
  Besproken en afgesproken het Basisdocument Intern door de leden te laten 

voorzien van input om 9 juni a.s. te agenderen en vast te stellen. De onder-
steuner zal daarvoor de ontvangen input van de leden verwerken in het huidige 
Basisdocument. 

 
21.05.05 Overig 
21.05.05.1 Bevindingen website: 

De ondersteuner zal een afspraak maken met de webmanager, waarmee de 
aspirant-leden hun bevindingen zullen bespreken; 

 Werving update: 
 De planning blijft een nieuw aspirant-lid per aankomend plenair; 
21.05.05.2 Vakantieschema 2021 leden: 
 Om het schema up-to-date te houden de vakantiedagen blijven doorgeven aan 

de ondersteuner.  
   
21.05.06 Agenda volgende bijeenkomst  
  

21.05.07 Rondvraag 
o De voorzitter geeft aan dat, als de RIVM-maatregelen het toelaten, er in het 

najaar/september a.s. een Inspiratiesessie komt, voor de fracties van de 
gemeenteraad, over de speerpunten van de Adviesraad met het oog op de 
Verkiezingen van 16 maart a.s. In augustus a.s. agenderen; 

o Jaarverslag 2020: Uitgewerkt worden in overleg met de beide voorzitters: 
o Ondersteuner geeft aan dat hij, op persoonlijke titel, deelneemt aan de griffie 

cursus Politiek Actief; 
o Ter informatie geeft de ondersteuner aan dat er een webinar op 18 mei a.s. 

is over ervaringskennis ouders; 
o Wanneer weer fysiek overleg? Na akkoord van De Ark zal dit 9 juni a.s. zijn. 

 
 


