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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 9 december 2021 
 

 
21.12.01 Opening en vaststellen agenda     
 Mededelingen: 

Tom heet iedereen, in bijzonder nieuw aspirant-lid Amit Chitre, welkom voor 
dit laatste overleg in 2021 en geeft aan dat Anjes met ingang van vandaag, na 
instemming van de leden en een gesprek met hem, nu ook Kernlid is. Anjes 
heeft aangeven dat zij een dame van de praktijk is in plaats van het doorspitten 
van beleidsstukken en daardoor een voorbehoud maakt om later alsnog te 
veranderen van mening. Tom geeft aan dat hij later in het overleg Anjes het 
woord geeft over een gezamenlijk project. Joris geeft aan dat hij aanwezig was 
bij een bijeenkomst van De Koepel van Adviesraden en er is een kans dat hij 
daar penningmeester wordt. Erik vraagt aan Joris of hij dit op persoonlijke titel 
doet of vanuit de Adviesraad? Joris geeft aan dat het op persoonlijke titel is, 
maar het een voordeel is als je al onderdeel bent van een Adviesraad. John 
vraagt aan Joris wat hij persoonlijk en voor de Adviesraad als voordeel ziet? 
Joris geeft aan dat het een voordeel is als je ook weet hoe het elders gaat bij 
Adviesraden op micro- en macroniveau. Hij vergelijkt het met een ziekenhuis 
dat het ook goed is een beeld te hebben van alle ziekenhuizen. Paul geeft aan 
iets later aanwezig te zijn. 

  
21.12.02 Bespreking notulen            
21.12.02.1 Notulen 11 november jl.: 

John heeft aangegeven dat hij ook aanwezig was op de bijeenkomst CZM en 
is aangepast. Tom komt nog terug op een actie in de actielijst. De notulen 
worden vastgesteld; 

21.12.02.2 Actielijst 11 november jl.: 
Tom geeft een update over een gesprek met de Seniorenraad over een 
Inspiratiesessie Woonzorg in de Nyenrode Business Universiteit, maar door 
tijdgebrek hebben zij hiervan afgezien. Tom geeft aan nog een lijst te moeten 
sturen naar TIM Stichtse Vecht over de key players huisartsen. Verder 
besproken en aangepast; 

21.12.02.3 Contactpersoon overleg 7 december jl.: 
Tom geeft een toelichting. Vele leden waren hierbij aanwezig. Er is afscheid 
genomen van beleidsmedewerker Fred Nieuwesteeg, die met pensioen gaat. 
Joris maakt nog een opmerking over Sport naar aanleiding van het gesprek 
met beleidsmedewerker Marcel Scheefhals, omdat tijdens de gemeenteraads-
vergadering dit onderwerp besproken is. Gesproken is om de besluitvorming 
Harmonisatie investeringen buitensport over de aankomende gemeenteraads-
verkiezingen heen te tillen. Er waren duidelijk verschillen van inzicht. John 
geeft aan dat Marcel een enquête gehouden heeft en vraagt of de Adviesraad 
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die ook ontvangen heeft. De ondersteuner geeft aan die gisteren te hebben 
ontvangen en deze in ShareFile te zetten. John geeft aan dat ook het 
vakonderwijs een sluitpost is voor diverse scholen om de bezuinigingen door 
te voeren. John vraag aan de ondersteuner waarom hij nog geen uitnodiging 
heeft ontvangen vanuit de themagroep Bewegen vanuit de bijeenkomsten 
Preventie- en Sport-akkoord? De ondersteuner zoekt dit uit en komt hierop 
terug. 

 
21.12.03 Adviezen en bijeenkomsten  
21.12.03.1 Beleidsagenda september jl.: 
 Het was de bedoeling om de Beleidsagenda december nu te bespreken, maar 

hebben van de contactpersoon Alies Bakker niet de recente Beleidsagenda 
ontvangen. Agenderen 13 januari a.s. 

21.12.03.2 Reactie matrix Woonzorgvisie: 
 Tom vraagt of de leden op/aanmerkingen hebben en de ondersteuner geeft 

aan dat in de prestatieafspraken 2022 tussen Stichtse Vecht en de Woning-
coöperaties dit onderwerp nu als onderdeel wordt meegenomen. John geeft 
aan dat er grote druk komt op de vrijwilligers en Mantelzorger door het 
zelfredzaamheidsmodel en vindt de reactie als “die kans bestaat inderdaad” 
iets te kortzichtig. Anjes geeft aan dat dit onderwerp ook besproken is tijdens 
het TIM Stichtse Vecht overleg met wethouder Hetty Veneklaas. 

21.12.03.3 Reactie matrix Lokale Inclusie Agenda: 
 Geen advies, maar de Adviesraad is hierin meegenomen. John geeft aan dat 

op de reactie matrix september jl. staat en pas in de commissie van 16 
november jl. besproken werd. De ondersteuner komt hierop terug. John geeft 
aan dat er veel positieve reacties instaan. De ondersteuner legt uit hoe de 
leden via de Stichtse Vecht website de commissie- en gemeenteraads-
vergaderingen kunnen volgen en kunt terugkijken/horen.  

 
21.12.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein  
21.12.04.1 2e Halfjaarlijks overleg met wethouder Hetty Veneklaas: 
 Tom geeft aan dat hierover twee verslagen zijn geschreven: door de 

ondersteuner en door de senior beleidsadviseur Ilse Avontuur en vraagt om 
op/aanmerkingen van de leden. Het verslag van Ilse Avontuur is later 
aangevuld onder de punten 301121 met reacties van al gemaakte afspraken 
en besluiten met haar collega’s. John geeft aan dat hij niet aanwezig was en 
leest nu in het verslag dat ook wijkgericht werken en andere onderwerpen ter 
sprake kwamen. Tom geeft aan dat de ondersteuner de agendapunten en de 
Link doorgestuurd had en dat voornamelijk Ilse Avontuur namens de 
wethouder aan het woord was totdat Erik het woord vertrouwen inbrengt. Tom 
geeft aan dat latere voorstellen van John en Erik als basis zullen dienen en de 
leden hun gedachten hierover kunnen bespreken in plenair 13 januari a.s.  

  
21.12.04.2 Werkgroep update: 
 Erik geeft aan van start kunnen gaan en via Anjes vier namen gekregen te 

hebben om het proces te begeleiden. Leden gaan akkoord dat John en Erik 
voorbereidingen treffen met een kandidaat om tot een offerte te komen. Anjes 
geef aan eerst over de verschillende stappen, een procesbeschrijving en 
tijdpad opzet te maken. Joris geeft aan dat hij zuiverheid wil over de keuze van 
de kandidaat van Berenschot en de offerte vooraf in wil inzien. Tom vraagt alle 
leden hun punten, onderwerpen en overwegingen naar John en Erik te sturen 
om daarna gezamenlijk te bespreken. Erik vraagt specifiek aan te geven om 
welke netwerkgroepen het gaat.  Anjes geeft aan dat de Adviesraad moet 
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starten voor er een nieuwe gemeenteraad is. John geeft aan dat er ook een 
netwerkgroepenvisie moet zijn, omdat deze zelf ook rechtstreekste lijntjes 
hebben binnen Stichtse Vecht. Bespreken in plenair 13 januari a.s. 

 Speerpunten: 
 Tom geeft aan de taakveldgroepen te willen bemannen met leden. Hij vraagt 

de leden hierover na te denken en aan te geven in welk taakveldgroep men 
wil deelgenomen. Uiteraard kunnen leden ook in meerdere taakveldgroepen 
deelnemen. In het basisdocument staan de drie taakveldgroepen en op het 
Advies Aanvraag Formulier (AAF) staat een vierde overige taakveldgroep: 
Fysiek domein onderwerpen. Bespreken in plenair 13 januari a.s. 

  
 Tom geeft Anjes het woord over Buitenplaats Doornburgh. Tom en zij hebben 

gekeken naar hoe cultuur gevormd is Stichtse Vecht. Cultuur heeft diverse 
functies/onderdelen, maar er is nauwelijks vastgoed om iets in te doen. Ook is 
er geen voldoende onderlinge communicatie. Zij hebben met Marcel 
Blekendaal, de Cultuurmakelaar van Stichtse Vecht, over cultuur in het kader 
van sociale cohesie en preventie gesproken. Erik geef aan dat het een goed 
en mooi initiatief is, maar hij niet goed de relatie tot de Adviesraad ziet? Anjes 
geeft aan dat de Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven en dit 
valt onder ongevraagd. Juist vanuit het sociaal domein gezien, omdat door de 
bezuinigingen hetzelfde ook speelt op Sportgebied, Eenzaamheid, Huis-
vesting kunstenaars, etc. In alle woonkernen moet vanaf nu met de besluit-
vorming hiermee meer rekening gehouden worden. John vraag of Anjes en 
Tom dit zelf gaan organiseren/realiseren of dat iemand anders dit gaat 
uitvoeren? Uitgangspunt is een ongevraagd advies aan het college met een 
gedegen rapportage wat er verbeterd kan worden en dit moet leiden naar een 
reactie. John geeft aan mede de kunstenaars, etc. te laten ondertekenen, 
maar het vooral niet zelf uit te gaan voeren. De ondersteuner bespreekt als 
voorbeeld de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht, die ook na een inwoners- 
initiatief door een ongevraagd advies van de Adviesraad tot stand is gekomen. 
Joris geeft aan dat de Adviesraad geen uitvoerder moet worden. Anjes geeft 
aan dat juist hiervoor de Cultuurmakelaar is. 

 
21.12.05 Overig 
21.12.05.1 Cijfers 2e Halfjaar/prognose 2021 en Begroting 2022: 

De conceptbegroting is al door Joris naar alle leden verzonden, waarop Anjes 
gereageerd heeft. Joris geeft aan dat hij begin januari a.s. de definitieve versie 
zal afgeven aan de contactpersoon Alies Bakker. Hij gaat ervan uit dat het 
werkbudget voor 2022 hetzelfde is als dat van 2021. 
De ondersteuner verlaat de vergadering. Anjes geeft aan dat Tom over de 
twee uren extra ondersteuning enkele zinnen zal schrijven voor het verslag: 
De vicevoorzitter brengt het punt van het aantal uren van de ondersteuner naar 
voren. Er wordt wat heen en weer gepraat over de vermindering van het aantal 
uren, die de ondersteuner besteed aan de Adviesraad, van 18 naar 16 uur per 
week. Omdat nog niet echt duidelijk is of deze vermindering in uren financiële 
consequenties heeft voor de ondersteuner wil de voorzitter eerst met de 
leidinggevende van de LSR overleggen en verzoekt iedereen nu geen verdere 
stappen te ondernemen. De ondersteuner is, na telefonisch contact van Anjes, 
weer aanwezig en hoort het besluit. 
   

21.12.05.2 Vergaderschema 1e kwartaal 2022: 
Bijgewerkt. Zodra weer met bemande taakveldgroepen wordt gewerkt zal er 
ook weer een Taakveldgroep Overleg (TO) plaatsvinden. 
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21.12.05.3 Ledenlijst: 
 Ter informatie 

• ShareFile: 
 Door een storing hebben de leden een week geen gebruik kunnen maken 
van ShareFile. Dit is inmiddels opgelost en er komt een gesprek tussen Tom 
en de CISO Sander Nagtegaal.  

  
21.12.06 Agenda volgende bijeenkomst  
  
21.12.07 Rondvraag 

• Paul geef aan dat tijdens de commissievergadering Irmgard Michielsen, 

voorzitter van de Seniorenraad, aan het inspreken was. Waarom bleef zij 

het hele vergaderpunt in beeld? Tom geeft aan dat hij ook zou inspreken, 

maar vooraf al met Irmgard over het inspreken had gesproken. De 

ondersteuner met aanvulling van John leggen de procedure uit over het 

Inspreken; 

• John stelt dat over besluiten vooraf goede afspraken gemaakt moeten 

worden en wenst iedereen Prettige Kerstdagen; 

• Amit weten jullie voldoende over mij? Tom zal Amit volgend plenair juist 

introduceren; 

• Paul deelt mee dat hij gesolliciteerd heeft op de functie van penning-

meester bij De Koepel van Adviesraden. Joris en hij krijgen binnenkort te 

horen wie het is geworden; 

• Erik vindt het jammer dat het teambuildingetentje door CAVID-19 niet 

doorgaat; 

• Tom wenst iedereen fijne feestdagen. 

 

 
 
 


