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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 16 maart 2021 

 

 
21.03.01 Opening en vaststellen agenda    
 Mededelingen: 

De voorzitter heet iedereen welkom. Vraagt hoe het met de leden gaat en geeft 
aan het onderwerp Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te 
willen agenderen: toegevoegd onder agendapunt 21.03.3.2. 
Ingekomen stuk: 
Er vindt wederom een discussie plaats over een reactie van een oud-adviseur 
en afspraken worden hierover gemaakt. 

 
21.03.02 Bespreking notulen                  
21.03.02.1 Notulen 10 februari jl.: 
 Geen reacties ontvangen en vastgesteld; 
21.03.02.2 Actielijst 10 februari jl.: 
 Besproken en aangepast; 
21.03.02.3 Contactpersoon overleg 2 maart jl.: 

Besproken en de beleidsmedewerker Sport uitnodigen als gast tijdens het 
Contactpersoon overleg van 6 april a.s. 

  
21.03.03 Adviezen  
21.03.03.1 Mantelzorgcompliment, update: 

Besproken. Volgens een email van de beleidsmedewerker zal de adviesaan-
vraag eind maart begin april a.s. ontvangen worden. Inmiddels een wisseling 
van beleidsmedeweker, die het dossier heeft overgenomen. 

21.03.03.2 Preventieakkoord SV 11 februari en 2 maart jl.: 
Leden bespreken hun deelname binnen hun deelgroep en zullen zichzelf voor 
de vervolgsessies aanmelden. Krijgt een vervolg; 

21.03.03.3 TONK: 
Besproken, waarbij wordt aangegeven dat het een collegebesluit zal zijn, maar 
dat de Adviesraad een reactie kan geven. Het is een uitvoering van een 
Overheidsbesluit dat lokaal ruimhartig tot uitvoering gebracht wordt. De 
voorzitter zal, met de input van de leden, de concept reactie schrijven en door 
de korte tijdsplanning in een extra Jitsi Meet overleg vastgesteld worden.  

 
21.03.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein 
21.03.04.1 Afspraken Jitsi Meet overleg met de Netwerkroepen: 

Er heeft eerder vandaag een Teams gesprek plaatsgevonden tussen het DB 
van de Seniorenraad en het DB van de Adviesraad. Hierin werd onder andere 
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de rol van de netwerkgroepen besproken als samenwerkingspartner van de 
Adviesraad. Afgesproken om later met alle leden een vervolggesprek te 
plannen;  

21.03.04.2 Visie en Missie Adviesraad: 
 Opzet besproken. Agenderen voor de vergadering van 14 april a.s. 
  
21.03.05 Overig 
21.03.05.1 ZorgFocuZ Ervaringen van gebruikers Wmo in Nederlandse gemeenten 2020: 
 Top-5 laagst beoordeeld nummer 5 Stichtse Vecht: 

Besproken en komt niet overeen met het de rapportage Client Ervarings-
Onderzoek Wmo (CEO) van hetzelfde bureau uit 2018. Zal geagendeerd 
worden voor het Contactpersoon overleg van 6 april a.s.; 

21.03.05.2 Verslag Inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding woensdag 10 maart jl. met 
 Geheimhoudingsverklaring: 

Besloten wordt dat beide voorzitters namens de Adviesraad aanwezig zullen 
zijn en de input van de leden zal meenemen/inbrengen; 

21.03.05.3 Woonkernen/SWT’s: 
Besproken, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn gekomen: Het 
aantal SWT’s, Samenstelling, Wijkgericht werken, Waarom geen SWT per 
woonkern en de visie van Movisie op SWT’s. Afgesproken dit punt met een gast 
te agenderen voor het Contactpersoon overleg 6 april a.s.;  

21.03.05.4 Werving/ Wil Jacobs-Kannegieter: 
De voorzitters zal gebruik maken van de uitnodiging voor een RTV Stichtse 
Vecht gesprek over de werving van aspirant-leden op 17 april a.s.; 

21.03.05.5 Website: 
Uitvoerig besproken. Over zoekresultaten hoeveelheid en klantvriendelijkheid. 
Besloten dat enkele leden hierover hun bevinden geven. Agenderen voor het 
Contactpersoon overleg van 6 april a.s.     

   
21.03.06 Agenda volgende bijeenkomst   
 
21.03.07 Rondvraag  

• Naar aanleiding van een vraag over het uitgebrachte advies Reactie matrix 
210202ADVIESRAADLAS Advies 210111_Concept beleidsnota Minima- 
en schuldhulpverleningbeleid van de heer Van Noort zal een lid hier 
namens de Adviesraad een reactie op geven; 

• Is de aanbesteding van de Inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding een 
Europese aanbesteding? Nee is niet verplicht en mede door de criteria zal 
daardoor een Nederlandse partij gegund worden; 

• Wie is namens de Adviesraad aanwezig bij de bijeenkomsten van de 
Provincie over Vervoer? Leden zullen hierna kijken; 

• Persbericht Jongeren denken mee over de toekomst in Stichtse Vecht. Ter 
kennisneming dat de Junior adviseurs van Stichtse Vecht input geven voor 
de enquête; 

• Beleidsagenda. Het college en de gemeenteraad komen door de corona 
met een prioritering van onderwerpen en een aangepaste Beleidsagenda. 
Agenderen voor het Contactpersoon overleg van 6 april a.s. 
 


