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21.09.01

Opening en vaststellen agenda
Mededelingen:
Tom heet iedereen welkom en geeft aan dat er vanavond bij agendapunt
21.09.03 twee gasten via Teams aanwezig zijn: senior beleidsmedewerker
Else Boss en beleidsmedewerker Hanane El Bouhdifi. Erik wordt, na 7
maanden aspirant-lidmaatschap, na een gesprek met Tom en nu plenair
unaniem aangesteld als Kernlid. De ondersteuner zal namens Tom een brief
sturen aan het college voor zijn aanstellingsbrief.

21.09.02 Bespreking notulen
21.09.02.1 Notulen 18 augustus jl.:
Joris spreekt zijn ongenoegen uit dat de website nog niet aangepast is. De
ondersteuner zal binnen een week de website updaten. John krijgt uitleg over
de opmerking bij de rondvraag over Buitenplaats Doornburgh. De notulen
worden vastgesteld.
21.09.02.2 Actielijst 18 augustus jl.:
Besproken en aangepast.
21.09.02.3 Contactpersoon overleg 7 september jl.:
Joris geeft aan dat hij nog steeds Pakket I mist bij de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM). Dit staat uitvoerig in het verslag van de ondersteuner
van dit overleg met de contactpersoon. De ondersteuner laat een berekening
zien over de invulling van het beschikbaar budget 2020 en 2021. Voor de CZM
2022 zal dit meegenomen worden. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt
in november a.s. weer in het Contactpersoon overleg besproken, waarbij de
Adviesraad zijn input/ideeën kan meegeven.
21.09.03 Gast senior beleidsmedewerker Else Boss
21.09.03.1 Implementatie inkoop Jeugdhulp en Wmo-begeleiding:
Met een Teamsverbinding wordt de opzet van de integrale Verordening Wmo
Jeugd besproken door Else en Hanane. Nu zijn er nog twee afzonderlijke
Verordeningen voor de Wmo en Jeugd. Doordat er nu met drie hoofdthema’s
gewerkt gaat worden zullen er juridische aanpassingen nodig zijn, die de
werkwijze van TIM Stichtse Vecht weergeeft. Afgesproken wordt dat er zo
spoedig mogelijk en concept nieuwe Verordening Wmo Jeugd naar de
Adviesraad verzonden wordt en deze zal op 14 oktober a.s. door Else en
Hanane weer plenair toegelicht worden. De medezeggenschap binnen Timon
en Incluzio is wettelijk ondergebracht bij de aanwezige Cliëntenraden en voor
TIM Stichtse Vecht zal de medezeggenschap vormgegeven worden.
21.09.04 Adviezen en bijeenkomsten
21.09.04.1 213008ADVIESRAADLAS Reactie op het concept communicatie schrijven
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naar de inwoners met zorg of ondersteuning:
Reactie ontvangen en de opmerkingen meteen toegepast bij de 2 e brief;
210609ADVIESRAADLAS Reactie op Brief 2 TIM aan inwoners met zorg:
Reactie ontvangen en afgerond.
21.09.04.2 WoonZorg Akkoord: trekker aanstellen:
Agenderen voor 14 oktober a.s.;
21.09.04.3 Eerste bijeenkomst Preventie- en Sportakkoord:
Leden geven hun voorkeur aan per themagroep: 1. John, 2. Erik, 6. Tom. Joris
geeft aan beschikbaar te zijn als Kernteamlid. Besproken dat leden door hun
neutrale rol binnen de Adviesraad geen Aanvoerder van een themagroep
kunnen zijn. De startbijeenkomst zal op 6 oktober a.s. zijn.
21.09.05 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein
21.09.05.1 Inspiratiesessie Inkoop Wmo en Jeugdzorg 22 september a.s.:
Besloten wordt dat deze Inspiratiesessie niet door te laten gaan als het aantal
aanmelding niet voldoende is;
o Netwerkgroep afspraken 4e kwartaal a.s.:
Worden gemaakt.
21.09.06 Overig
21.09.06.1 Ongevraagd advies ombuigingen - Koepel Adviesraden SD/ VNG:
Voor kennisgeving aangenomen;
o Werving:
Weer vijf eventueel aspirant-leden geworven, maar zij moeten zich nog
wel zelf aanmelden;
o Vergaderdag/tijd:
Besloten om voortaan op de 2e donderdagmorgen van de maand fysiek
plenair van 09.00 tot 12.00 uur in De Ark bijeen te komen;
o GO fysiek/teams:
Besloten om vanaf 5 oktober a.s. weer fysiek overleg te hebben in het GAK
of zolder op Goudestein. Tom, Joris en Louis zijn vast aanwezig en naar
gelang het onderwerp ook de andere leden.
21.09.08

Agenda volgende bijeenkomst

21.09.08

Rondvraag
o John vraagt of de Adviesraad ook Inclusief moet zijn. Ja;
o Louis vraagt wie er aanwezig is bij het MDBW-overleg is van 4 oktober
a.s.: Tom;
o Tom bespreek een onderzoek: leden geven unaniem aan hier niet aan
mee te werken. Tom en Joris zullen hierover een reactie versturen.
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