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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 13 januari 2022 
 

 
22.01.01 Opening en vaststellen agenda 

Tom heet iedereen welkom en geeft aan dat er geen discussie moet ontstaan 
over fysiek of digitaal vergaderen. Wanneer het weer mogelijk is wordt er fysiek 
in De Ark vergaderd. Voor met de agenda te beginnen, zoals afgesproken in 
de vorige vergadering, zal Amit zich voorstellen. Amit neemt het woord. Tom 
dank Amit en geeft aan dat zijn inwerkperiode met de ondersteuner nu begint.      

 Mededelingen: 
Joris: heeft de stukken niet ingezien en alleen de agenda geprint. Hij is 
verbaasd dat hij geen hard copy meer ontvangen heeft. Tom: hier komen wij 
bij agendapunt 22.01.04 op terug. Erik: is per 1 februari a.s. fulltime in dienst 
als senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij het CAK. Paul: wordt lid van 
de kascommissie van De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. 

 
22.01.02 Bespreking notulen         
22.01.02.1 Notulen 9 december jl.: 

Geen reacties ontvangen en worden vastgesteld. John: er staan vragen in en 
heb geen reactie ontvangen? Ondersteuner: mijn fout, maar geeft, na akkoord, 
een mondelinge reactie bij het volgende agendapunt;  

22.01.02.2 Actielijst 9 december jl.: 
Ondersteuner: stelt voor om de gehele lijst door te nemen en met een schone 
lijst in 2022 te starten. Besproken, daar waar nodig voorzien van een reactie 
en aangepast; 

• Contactpersoon overleg 4 januari jl.: 
  Overleg door afwezigheid contactpersoon komen te vervallen. 
  
22.01.03 Adviezen en bijeenkomsten 
22.01.03.1 TIM Stichtse Vecht Boom en Bosch: 
 Tom: hun website ziet er goed uit en dat in een recordtijd. Hun locatie in 

Maarssendorp is geopend en de locaties in Loenen en Breukelen volgen. De 
voorkeur voor het TIM-overleg wordt 20 januari a.s. van 10.00 tot 11.00 uur. 
De leden ontvangen de Link. 

22.01.03.2 Wmo Vervoer 2024, 20 januari 2022: 
 Afgesproken wordt dat Tom, Amit en Paul aanwezig zijn. De leden ontvangen 

de Link. John: stelt voor de vragen vooraf te bespreken en een standpunt te 
bepalen. Ondersteuner: dit is de kick-off en komt nog als beleidsstuk terug. 

 
22.01.04 Visie/Sociaal Domein/Fysiek Domein  
22.01.04.1 Werkgroep update: 
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 Erik en John: geven een update en toelichting over de stukken. De offerte is 
een stevig bedrag en zij hebben het DB gevraagd om hiervoor het Stade 
budget voor in te zetten. Bij nul op het rekest krijgen dan beraden over hoe 
verder. Joris: heeft hierover weer lang met senior beleidsadviseur Ilse 
Avontuur gesproken en afgesproken dat zij hier volgende week op terugkomt. 
Amit: de offerte gelezen en komt met de suggestie geld te besparen door 
onderdelen zelf ter hand te nemen. Ook kan deze werkwijze voor de komende 
jaren herhaald worden. Erik: dit is uitzonderlijk door de situatie waarin wij zitten 
en op het aantal voorgestelde uren kan nog bespaard worden. Uitganspunt is 
vooral het goed te doen. John: de vooraf ontvangen punten van Amit worden 
meegenomen. Communicatie: intern/extern hierover moeten vooraf afspraken 
overgemaakt worden. Anjes: stelt voor in tranches het uit te voeren en met de 
eerste tranche te beginnen. John: daar moeten wij dan akkoord voor krijgen. 
Tom: is het hier mee eens en misschien is het een te grote opzet. Paul: vindt 
ook dat deze offerte misschien overcompleet is, maar juist nu niet op bespaard 
moet worden. Erik: in drie stappen onderverdelen en daarop het budget 
inzetten. Joris: de inzet bij Ilse Avontuur is om het overgebleven werkbudget 
van 2021 hiervoor in te zetten en heeft de indruk dat zij hier mee eens is. Anjes: 
wanneer weet je hier meer over? Joris: Ilse Avontuur geeft aan dat de 
Adviesraad het goed heeft oppakt en dat hij voorgesteld heeft het budget als 
voorschot op te nemen in de werkelijke kosten 2021. Ondersteuner: de 
gemeente sluit meestal rond de 15e het boekjaar af. Misschien handig om nu 
nog een declaratie in te dienen? Joris: wil eerst de reactie van Ilse Avontuur 
afwachten. Zij is op de hoogte. Ondersteuner: door ervaringen uit het verleden 
is dit heel moeilijk als er 2022 op een factuur staat over 2021. Joris: heeft het 
enkele keren in de OA besproken om er iemand van buitenaf ernaar te laten 
kijken. Anjes: nu er al over hebben wat te doen als wij nee krijgen of komen bij 
elkaar na uitsluitsel? Wat is het beste? John: vraagt akkoord op hiermee verder 
te gaan. Anjes: wel ook een plan B ontwikkelen. John: mee eens. Joris: heeft 
Petra van de Horst van De Koepel nog op de ALV hierover gesproken en 
spreekt zijn hoop uit op een positieve reactie van Ilse Avontuur. Erik: wij 
pauzeren even anderhalve week. Hoeveel budget krijgen wij? Joris: noemt een 
bedrag. Joris: zodra ik iets vernomen heb zal ik dit melden.  

• Taakveldgroep indeling: 
Tom: niet alle leden hebben hun voorkeur doorgegeven. Paul: taakveldgroep 
1 en 2. Amit: 3. Anjes: 3 en cultuur. Erik: wil dit later bespreken na de 
evaluatie en werkwijze. John: Inclusie dus alle drie. Joris: als vicevoorzitter/ 
penningmeester maak ik geen keuze en ga over alle onderdelen. Tom: is 
onafhankelijk en zal dit later weer agenderen. 

• Beleidsagenda december jl. en Speerpunten 2022: 
Tom: wachten op de reactie van de contactpersoon Alies Bakker. Weer 
agenderen 10 februari a.s. 

22.01.04.2   Ondersteuner: 
   Bij aanvang van de discussie over het definitieve aantal uren van werkzaam-

heden van de ondersteuner, werd er door een lid op aangedrongen dat de 
ondersteuner hierbij niet aanwezig moest zijn. Tijdens diens afwezigheid 
werd over het aantal uren noodzakelijk voor de uitoefening van de taken van 
de ondersteuner gesproken en ook over zijn functioneren zoals dat bij de 
diverse leden ervaren werd. 

 
22.01.05 Overig 
22.01.05.1 Begroting 2022, na werkgroep aanpassing: 
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Joris: heeft alle kostenoverzichten van de ondersteuner ontvangen om daar 
zelf nog een overzicht van te maken. Dan is het rond. Tom: komt er nog een 
aanvulling na de reactie van Ilse Avontuur? Joris: klopt, is daarna pas rond en 
kan naar de leden. Vervolgens indienen bij de wethouder. 

• Werving: 
Tom: er zijn gesprekken met twee aspirant-leden gepland. Aankomende 
vrijdag a.s. om 11.00 uur en op 28 februari a.s. Joris: heeft nog geen CV 
ontvangen? Ondersteuner: zal in verband met de AVG deze nog komen 
langsbrengen. Ondersteuner: Tom en Joris kunnen jullie op 28e weer om 
11.00 uur? Tom en Joris: ja. John: is het handig om nu aspirant-leden aan te 
nemen? Tom en Joris: vooralsnog zal alleen het gesprek van morgen 
doorgaan, maar geen aspirant-leden toevoegen tot na de evaluatie.  

 
22.01.06 Agenda volgende bijeenkomst 
  
22.01.07 Rondvraag 

• John: ik keek naar de commissievergadering en zij hadden het over de 

Participatieleidraad. Waarom is de Adviesraad hier niet bij betrokken? Paul: 

dit ging niet over de Participatie sociaal of fysiek domein. Ondersteuner 

komt hierop terug; 

• Joris: stand van zaken Preventie- en Sportakkoord? Nog niets over gehoord 

of uitnodiging ontvangen? Ondersteuner: is aan Thomas Koerhuis door 

gegeven om toe te voegen aan de themagroepen; 

• Tom: aan het project Kennersdelers is een subsidie toegekend vanuit de 

themagroep Veiligheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


