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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 11 november 2021 

 
21.11.01  Opening en vaststellen 
 Mededelingen: 

 Tom heet iedereen welkom en geeft aan dat Paul met ingang van vandaag, 
na instemming van de leden en een gesprek met hem, nu ook Kernlid is. 
Gefeliciteerd! Joris geeft aan dat hij aanwezig was bij een NZa-congres over 
passende zorg. Hier werden over de ontwikkelingen besproken en ook 
ingezet op preventie en de verschuiving van de 1e naar de 0elijn zorg. Ook 
geeft hij aan dat hij eerder weggaat. Tom heeft een webinar van De Koepel 
van Adviesraden over Sociale Wijkteams gevolgd en vraagt de ondersteuner 
om voor de hand-outs te zorgen en vraagt ook een vervolgafspraak in Boom 
en Bosch te maken met TIM SV. 

 
21.11.02  Bespreking notulen  
21.11.02.1 Notulen 14 oktober jl.: 

 Beleidsmedewerker Fatima Youssef zal nu als gast tijdens het Contact-
persoon overleg (GO) van 7 december a.s. aanwezig zijn. De notulen worden 
vastgesteld; 

21.11.02.2 Actielijst 14 oktober jl.; 
 Besproken en aangepast; 
21.11.02.3 Contactpersoon overleg 2 november jl. - Kennismaking TIM Stichtse Vecht: 

 Beproken aan de hand van het verslag. Tom vraagt aan Joris of de door hem 
toegezegde Top-25 data per woonkern al verzonden is aan Jorieke van TIM 
SV? Hij zal dit alsnog doen. Tom zal ook een aantal namen van de key 
players onder de Huisartsen aan haar doorgeven. 

  
21.11.03  2e halfjaarlijks overleg wethouders 
21.11.03.1 Wethouder Hetty Veneklaas: 

 Tom dankt de leden voor hun input voor het schrijven. Aan de hand van dit 
verstuurde schrijven aan de wethouder vindt er een discussie plaats. Dit krijgt 
nog een vervolg op 25 november a.s.;   

21.11.03.2 Wethouder Maarten van Dijk: 
 Tom, Joris, Erik en de ondersteuner waren aanwezig bij dit overleg. Er volgt 
een mondeling verslag van de gesprekspunten: CZM 2022, Kansis en de 
Sociale Coöperatie SV, SROI-beleid en Medezeggenschap cliënten SoZa en 
TIM SV; 

21.11.04 Adviezen en bijeenkomsten 
21.11.04.1 210811ADVIESRAADLAS Woonzorgvisie 2021-2030: Samenredzaam in 

wonen, welzijn en zorg: 
 Zodra er een reactie matrix is zal de ondersteuner deze in ShareFile zetten. 

Zal ook besproken worden als haakje naar TIM SV tijdens het Contact-
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persoon overleg van 7 december a.s. John vraag of er andere organisaties 
bij betrokken zijn? Ja, is Lokaal ingevuld. Anjes vraag hoe de achterban 
organiseren? Hiervoor komt onder andere een vervolgafspraak. Zie onder 
Mededelingen; 

21.11.04.2 Reactie matrix Sport- en beweegnota 2021 – 2025: 
 Joris geeft aan deze niet eerder gehad te hebben. Klopt, op verzoek van de 
Adviesraad tijdens het Contactpersoon overleg (GO) alsnog recent 
ontvangen. Geeft ook aan dat er vanuit de Overheid € 40.000 voor zowel het 
Sport- als Preventieakkoord is en maakt zich zorgen over de inzet van deze 
gelden. De beleidsadviseur Marcel Scheefhals zal als gast uitgenodigd 
worden tijdens het Contactpersoon overleg (GO) van 7 december a.s. 

 
21.11.05  Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein  
21.11.05.1 Werkwijze/omgang: 

 Er volgt een levendige discussie, waarbij alle aanwezigen hun input geven. 
Afgesproken wordt dat Erik en John Trekkers worden en hierover een voorzet 
schrijven, die in het plenair van 9 december a.s. weer als uitgangspunt voor 
verdere discussie zal dienen. 

 
21.11.06  Overig 
21.11.06.1 Begroting 2022: 

 Geen stukken aanwezig. Joris bespreekt als penningmeester de aangepaste 
opzet van de begroting. Ook kaart hij de Vrijwilligersvergoeding en 2 uur 
ondersteuner aan. Afgesproken wordt dat Joris een conceptbegroting 2020 
maakt, die plenair 9 december besproken en vastgesteld zal worden. Tot dit 
plenair zal Joris hierover geen contact hebben met externen. 

21.11.06.2 Teambuilding etentje Le Brasseur 9 december a.s.: 
 Besloten wordt dat in de morgen plenair in De Ark blijft en het etentje nu in 
de avond in De Heeren van Maarssen. Mocht er toch een ruimte vrij zijn, na 
akkoord Joris over de huurprijs, dan alsnog beide in De Heeren van 
Maarssen. 

21.11.06.3 Subsidie netwerkgroepen: 
 Netwerk Beter Samen en de Seniorenraad. Afgesproken dat de Adviesraad 
geen gelden inzet voor scholing, etc. van Netwerkgroepen. Wel is het 
mogelijk dat de Adviesraad na en in overleg met een Netwerkgroep eventueel 
gezamenlijk een Inspiratiesessie organiseren. 

21.11.06.4 Gemeentepolis bijeenkomst 22 november a.s.: 
 Bij dit webinar zullen Joris, Erik, John en eventueel Anjes aanwezig zijn; 

•   Werving: 
Tom en Joris hebben gesproken met een kandidaat aspirant-lid. Besloten 
wordt deze uit te nodigen voor een 2e gesprek. John heeft Lida weer 
gesproken en zij zal definitief niet terugkomen, maar kan wel als adviseur 
geraadpleegd worden. Er zijn nog enige kandidaten, waarmee de 
ondersteuner tijdens de werving heeft gesproken, maar zich nog zelf 
moeten aanmelden. 
 

21.11.07  Agenda volgende bijeenkomst 
 
21.11.08  Rondvraag  

•   Erik geeft aan dat er dit jaar 520 Mantelzorgcomplimenten zijn. Leest het  
  net in de VAR; 

•  John: was aanwezig op de vergadering van het Platform Gehandicapten 
waar over valpreventie, rolstoelen, etc. gesproken is. Zij willen met een 
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plaatselijke Fysiopraktijk een workshop organiseren waar deze onderwer-
pen centraal staan. Hiervoor willen zij ook gaan samenwerken met het 
Vechtverband: mede opgezet door de huisartsenpraktijk van Klein Ikkink. 
Inbreng van de Adviesraad? Aankaarten binnen het Sport- en Preventie-
akkoord themagroep overleg van 20 november a.s., waarvoor dan ook een 
subsidie aangevraagd kan worden. 

 
  
 
 
 
 
 


