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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 14 april 2021 

 

 
21.04.01 Opening en vaststellen agenda    
 Mededelingen: 

De voorzitter heet iedereen welkom: bespreekt waarom een aspirant-lid helaas 
afwezig is en het onderwerp Beleidsregels Middelen Participatiewet, 
IOAWIOAZ Stichtse Vecht 2021 te willen agenderen: toegevoegd onder 
agendapunt 21.04.03.5. Een kernlid geeft aan dat hij inmiddels ook zijn aanstel-
lingsbrief vanuit het college heeft ontvangen. De vicevoorzitter geeft aan 
deelnemer te zijn geweest van een Webinar Preventieakkoord Zorgverzeke-
raars en dat daar vooral op Preventie werd ingezet.  

 
21.04.02 Bespreking notulen                  
21.04.02.1 Notulen 16 maart jl.: 
 Geen reacties ontvangen en vastgesteld; 
21.04.02.2 Actielijst 16 maart jl.: 
 Besproken en aangepast; 
21.04.02.3 Contactpersoon overleg 13 april jl.: 

Besproken. Medewerker SWT had hiervoor afgezegd.  
  
21.04.03 Adviezen  
21.04.03.1 Preventieakkoord SV: samenwerkingspartner: 

Besproken. De voorzitter zal een Reactie sturen dat de Adviesraad graag 
meegenomen werd, zal participeren in het uitvoeringstraject en achter de nota 
staat, maar voor de zuiverheid door zijn onafhankelijke rol als adviseur van het 
college geen advies zal geven of samenwerkingspartner/ondertekenaar kan 
worden; 

21.04.03.2 Vervolgstappen Actieve leefstijl n.a.v. Verdiepingssessie 30 maart: 
De verslagen van de Adviesraadleden, als deelnemer in diverse themagroe-
pen, zijn besproken; 

21.04.03.3 Adviesaanvraag Mantelzorgcompliment: 
IAAF besproken en Trekker aangesteld. Diverse samenwerkende Netwerk-
groepen krijgen een input aanvraag. Plenair 12 mei a.s. het conceptadvies 
agenderen en vaststellen; 

21.04.03.4 Adviesaanvraag concept sport- en beweegnota "Stichtse Vecht meer in bewe-
ging”: 

 IAAF besproken en Trekker aangesteld. Onder embargo de nota ontvangen. 
Diverse samenwerkende Netwerkgroepen krijgen een input aanvraag. Plenair 
12 mei a.s. het conceptadvies agenderen en vaststellen. De voorzitter zal 
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contact opnemen met de Sportraad Stichtse Vecht over het schrijven, vanuit de 
Adviesraad, van een advies vanuit Sport als middel; 

21.04.03.5 Reactie Beleidsregels Middelen Participatiewet, IOAW/IOAZ Stichtse Vecht 
2021: 

 Wettelijke aanpassing en zal als zodanig door de voorzitter een Reactie ge-
schreven worden dat de Adviesraad hierdoor niet over zal adviseren.  

 
21.04.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein 
21.04.04.1 Visie en Missie Adviesraad: 
 Plenair 12 mei a.s. weer agenderen, bespreken en vaststellen.  
  
21.04.05 Overig 
21.04.05.1 VWS Monitor Kansrijke Start 2020: 

Besproken. Waarom nam Stichtse Vecht vanaf 2018 hier niet aandeel? Ook 
hiervoor waren weer gelden beschikbaar vanuit de Overheid; 

21.04.05.2 Bevindingen website: 
 Besproken en agenderen voor het Contactpersoon overleg van 4 mei a.s.; 

o Werving update: 
Volgende week starten de kennismakingsgesprekken met nieuwe aspirant-
leden, die daarna plenair op 12 mei a.s. aanwezig zullen zijn; 
o Gesprek wethouder Hetty Veneklaas: 

 Besproken en onderling afspraken overgemaakt; 
21.04.05.3 Mini-colleges van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS): 
 Documenten besproken met een toelichting door de vicevoorzitter.  
     
21.04.06 Agenda volgende bijeenkomst 

o Conceptadvies Mantelzorgcompliment; 
o Conceptadvies concept sport- en beweegnota "Stichtse Vecht meer in 

beweging”; 
o Visie en Missie Adviesraad. 

    
21.04.07 Rondvraag 
 Geen  
 


