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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 14 juli 2021 

 

 
21.08.01 Opening en vaststellen agenda        
 Mededelingen: 

De Tom heet iedereen welkom en neemt de tijd voor het afscheid van aspirant-
lid Ger Limpens, die helaas onverwachts overleden is. Louis is namens de 
Adviesraad bij zijn vrouw en kinderen thuis en op het afscheid te Utrecht met 
bloemen geweest. Lida Flantua moet, door privéomstandigheden, helaas stop-
pen als aspirant-lid. 

  
21.08.02 Bespreking notulen        
21.08.02.1 Notulen 9 juni jl.: 

John geeft aan dat het ‘’erg kort door de bocht is’’ dat door het vaststellen van 
het Basisdocument tijdens het vorige overleg hij niet bij het maandelijks 
gemeentelijk overleg (GO) afwezig was. Hij had daar niet bij stilgestaan. Tom 
geeft aan dat dit juist omschreven staat en na de versoepeling van de RIVM-
maatregelen in combinatie met het toetreden van meer aspirant-leden en per 
pagina besproken Basisdocument dit door alle aanwezigen unaniem is 
vastgesteld. Afgesproken wordt dat de agenda/besprekspunten, met inbreng 
van de leden op het plenaire overleg, vooraf verzonden wordt aan de leden, en 
om afhankelijk van een onderwerp de Taakveldgroep coördinator meegaat. In 
de COVID/tussentijd kunnen de aspirant-leden als toehoorders aanwezig zijn 
bij het beeldbellen, omdat John en Erik aangeven dit erg leerzaam te vinden. 
Zodra het GO-overleg weer fysiek plaatsvindt is het Basisdocument weer lei-
dend, waardoor volledige aanwezigheid van de leden van de Adviesraad aan 
dit overleg niet meer wenselijk is. Ook volgt er vanaf nu, net zoals de recente 
keer, een kort verslag van het GO. De notulen worden vastgesteld. 

21.08.02.2 Actielijst 9 juni jl.:  
 Besproken en aangepast;  
21.08.02.3 Contactpersoon overleg 6 juli jl.: 
 Verslag aanwezig. Zie bovenstaande toevoeging bij de notulen. 
  
21.08.03 Adviezen en bijeenkomsten 
21.08.03.1 Inspiratiesessie over Huishoudelijke Hulp, trekker aanstellen: 

Paul geeft aan dat dit overleg leerzaam was en vooral de dames van de 
Adviesraad van De Ronde Venen mondig waren. Erik geeft aan dat het een 
zinvol overleg was met de aanwezigheid van leden van de diverse Adviesraden 
uit Utrecht West. Hij had tijdens de bijeenkomst ingebracht: En wat als de Huis-
houdelijke Hulp (HH) geheel wordt afschaft? Deze discussie was niet terug te 
vinden in het verslag. Stelde ook voor om de HH toekomstbestendig in te vullen, 
want komt nu soms over als een ‘’gezelschapsdame tegen eenzaamheid’’. Tom 
geeft aan dat het nu helaas een voorziening is waar ook kapitaalkrachtige inwo-
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ners, door de eenmalige maximale eigenbijdrage van 19 euro per maand, van 
gebruik maken terwijl hiervoor de HH niet is opgezet. John geeft aan dat de 
huidige Vroegsignalering als onderdeel van HH moet blijven. Er komt nog een 
verslag en een vervolgbijeenkomst in september a.s. Een Trekker volgt; 

21.08.03.2 Uitvoeringsprogramma MO/BW: 
De ondersteuner geeft aan dat laat vanmiddag inmiddels ook het, in het GO 
afgesproken, A4’tje van de beleidsmedewerker Fred Nieuwesteeg ontvangen 
is. Op 2 augustus a.s. zal via beeldbellen over onder andere het A4’tje tussen 
de beleidsmedewerker Fred Nieuwesteeg, Janoe Musch en Larissa Willemse 
van Wijzer en Tom, Paul en John om 10.00 uur hierover een overleg plaats-
vinden; 

21.08.03.3 Inclusie Agenda, trekker aanstellen: 
John is op voordracht van Tom als Trekker aangesteld en zal voor zijn vakantie 
met input van de leden en de samenwerkende Netwerkroepen het concept-
advies schrijven. Dit conceptadvies zal op 30 juli a.s. om 19.00 uur in een extra 
plenair overleg besproken en vastgesteld worden, zodat op verzoek van de 
beleidsmedewerker Martijn Alderse Baas hij het advies op 2 augustus a.s., 
voorafgaand aan het collegeoverleg van 3 augustus a.s., nog met de porte-
feuillehouder/wethouder kan bespreken;   

21.08.03.4 WoonZorg Akkoord: 
Agenderen voor het plenair overleg van 11 augustus a.s. Afgesproken wordt 
dat op 16 september a.s., op voorkeur van de Adviesraad, bij de kick-off ‘’Visie 
en Missie” drie leden aanwezig zullen zijn. De ondersteuner zal dit doorgeven 
aan Bas de Ruigh en Martin Bleyenburg van Companen; 

21.08.03.5 Aangepaste TONK, ter info: 
Ter kennisgeving ontvangen dat het college de regeling verhoogd heeft naar 
eenmalig € 4.500, --, zijnde 9 x € 500, -- 

 
21.08.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein  
21.08.04.1 Basisdocument, hamerstuk: 

Besproken en met een minimale aanpassing unaniem door alle aanwezigen 
vastgesteld.  

 
21.08.05 Overig 
21.08.05.1 Jaarverslag 2020, hamerstuk: 

Besproken en na een woordwijziging in het voorwoord van de voorzitter door 
alle aanwezigen vastgesteld. Vesturen door de ondersteuner naar het college 
en de samenwerkende Netwerkgroepen.  

21.08.05.2 Lokale Herstelagenda: 
Besproken. John mist de planning/het tijdspad. Erik omschrijft de agenda als 
dagelijkse Core business en Paul als blussen op voorhand. 

21.08.05.3 Beleidsagenda versie juni 2021: 
 Ter kennisgeving ontvangen met doorvoering van prioriteitsmutaties; 
21.0705.4 Financiën 1e halfjaar 2021: 

Ter informatie. Tom geeft een toelichting op de memo van Joris. Paul geeft aan 
dat hij graag een extra kolom had gezien met de verwachte totale kosten 2021.  

   
21.08.06 Agenda volgende bijeenkomst       
 - Gast Else Boss Inkooptraject 2021 Wmo en Jeugd cocreatie; 
 - WoonZorg Akkoord. 
 
21.08.07 Rondvraag 

o Paul vraagt of plenair 11 augustus a.s. weer beeldbellen wordt? Ja; 
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o Paul merkt op dat fysiek bijeenkomen nu ook afhankelijk wordt van goede 
ventilatie van de ruimte in De Ark net als op het Stedelijk Gymnasium te 
Utrecht; 

o Ondersteuner geeft als Tip aan dat het efficiënter is om stukken uit ShareFile 
eenmalig te downloaden op je PC/Laptop in bijvoorbeeld de map: Delete. Je 
kan vanuit die map dan zo vaak je wilt de stukken openen/lezen en daarna 
gewoon verwijderen; 

o Tom geeft aan dat de werkdagen van de ondersteuner weer als van voor de 
COVID zullen zijn: maandag, dinsdagmorgen en donderdagmorgen. Leden 
kunnen buiten deze dagen contact blijven opnemen, maar krijgen laat in de 
avond een reactie per e-mail als hij de telefoon niet opneemt. De extra uren, 
zoals plenair op woensdagavond, worden gecompenseerd op de eerstko-
mende maandag; 

o John geeft aan dat Hans Schrievers, van de Sociale Coöperatie SV, contact 
met hem, op persoonlijke titel, heeft opgenomen om te vragen of hij onder-
nemers wist om eventueel cliënten te kunnen plaatsten.  

    
 
 


