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Adviesraad Sociaal Domein SV                                                          
Verslag vergadering 16 januari 2018 

 

18.01.01 Opening               
 
18.01.02 Mededelingen  

 Eropaf organiseert in maart/ april a.s. bijeenkomst voor Adviesraden 
ten behoeve van en in samenwerking met Sociale Vraagstukken/ 
Adviesraad. Informatie volgt. 
       

18.01.03  Bespreking Notulen        
o Notulen vergadering Adviesraad 20 december jl.:  

- Naar aanleiding van punt 4: Sociale Coöperatie:  
Er vinden momenteel vervolggesprekken plaats tussen de Advies-
raad en de initiatiefnemers ten behoeve van start Sociale 
Coöperatie;  
In april a.s. zal de gemeenteraad besluit nemen over aankoop 
gebouw PAUW Bedrijf Breukelen; ziet er positief uit en biedt kans 
voor opname van de Sociale Coöperatie;  

o Verslag CO 4 januari jl.; geen opmerkingen; 
o Actielijst contactpersoon overleg 19 december jl.: geen opmerkingen; 
o Actielijst contactpersoon overleg 15 januari jl.: geen opmerkingen; 

N.B.: de beleidsagenda SD wordt met ingang van februari a.s. eens per 
kwartaal besproken. De beleidspunten zullen worden opgenomen in het 
jaarplan/ actieplan 2018 van de Adviesraad.  

 
BELEID   

18.01.04 Adviezen          
Afstemmingsverordening 
Het conceptadvies wordt besproken en vastgesteld; instemming is er vanuit 

de voltallige Adviesraad om het college te adviseren te komen tot een meer 

positieve ondersteunende benadering c.q. om te komen tot een meer 

‘zachte’ benadering van inwoners, die afhankelijk zijn van o.a. de bijstand. 

Het advies wordt ingediend. Actie 

De reactie van het college als ook van eventueel de commissie SD wordt 

afgewacht en de Adviesraad zal gaan toezien op de inzet van de eventuele 

veranderende aanpak.  

  Komende adviezen/ procedure en tijdspad 
o Kinderen in armoede/ Kindpakket: 
De procedure en tijdspad is nog niet bekend;    
o Aanpak van personen met verward gedrag  
Afgelopen week was er door Stichtse Vecht georganiseerde werkbij-
eenkomst, gebaseerd op de 9 bouwstenen VNG, met professionals en 
organisaties om input te krijgen voor de aanpak per 1 oktober a.s. Als 
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Adviesraad waren wij aanwezig en opvallend was: veel onbekendheid waar 
melding te doen, rol Sociaal Wijkteam (SWT) onduidelijk als ook in dezen 
de relatie Stichtse Vecht met de woningcorporaties. Verslag wordt 
afgewacht om te bezien om te komen tot gesprek/ advies. Tijdspad 
advisering met betrekking tot Plan van Aanpak is niet bekend. Actie  

  Reactie matrix 
o Leerlingenvervoer: Uitgangspuntennotitie Inkoop en toekomst 

doelgroepenvervoer Utrecht West: 
Nagesprek met betrekking tot de concept reactie matrix is de definitieve 
matrix ontvangen. Geen opmerkingen;  
o Beleidsregels Studietoeslag:  

Definitieve reactie matrix ontvangen: geen opmerkingen. 
 
18.01.05 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht Instellingsbesluit: 

Vanuit het college/ jurist zijn er nog enkele punten aangedragen voor vast-
stelling met betrekking tot de inhoud. Na discussie wordt vastgesteld: WAF 
wordt AAF, leden moeten inwoner zijn van Stichtse Vecht, Taakveld wordt 
taakveldgroep en er is sprake van een Dagelijks bestuur Db; 
De reactie van de Adviesraad gaat naar de beleidsmedewerker, die ver-
volgens het Instellingsbesluit definitief maakt ter besluit college. Actie 
Implementatieplan Adviesraad: 
De contactpersoon blijft de formele contactpersoon ten behoeve van de 
Adviesraad. Er wordt spoedig een afspraak met haar gemaakt voor:  
- Het komen tot de aanstelling van de ondersteuner, 20 uur conform 

besluit college; 
- Verdere aanvulling en uitvoering van het implementatieplan;  
Er is gestart met de uitvoering van implementatieplan.  
- Het aangescherpte Basis/ visiedocument wordt besproken en als defini-

tief bestempeld: 
 Actie: laatste tekstaanpassingen en exemplaren komen 

erin hardcopy als digitaal. Actie  
- De teksten voor de website worden aangepast aan de teksten uit basis-

document.  
 De teksten worden op website geplaats door de web-

master. Actie  
 

18.01.06 Overig           
Jaarverslag 2017: 
Jaarverslag vrijwel gereed; zal worden rondgestuurd ter accordering; 

  Vacatures: 
  Geen echte kandidaten gemeld; 
  Begroting 2018: 
  Definitieve begroting wordt in vergadering 26 januari a.s. vastgesteld; 
  Digitaal archief: 

Instructie en werkwijze archief volgt spoedig. Actie 
Inspiratiesessie: 
Er wordt door de Adviesraad een sessie georganiseerd met onze achter-
ban/ netwerkgroepen met als doelstelling: het komen tot optimaal samen-
werking: wat willen we samen en op welke wijze. etc.; 
Vervolg wordt besproken in werkbespreking januari a.s.:  

- onder leiding van een deskundige? Actie overleg met Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein; 
- datum (maart of april) 
- overig 
 



Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht verslag 16 januari 2018     Pagina 3 van 3 

Stichtse Vecht koers op bestuurlijke vernieuwing? (VAR bericht 
januari): 
Wanneer dit daadwerkelijk zal worden ingezet, vorm zal krijgen, zal de 
Adviesraad dit actief gaan volgen vooral met betrekking tot het item 
burgerparticipatie;  
Hulpgids Rondkomen in Stichtse Vecht voor inwoners met laag 
inkomen: 
Wordt uitgereikt op 18 januari a.s. in de Voedselbank. Aanwezig namens 
Adviesraad secretaris/ penningmeester;  
Ter lezing reeds via mail verstuurd:  

- Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken; Zachte hand in de bijstand; 
-  Armoede en sociale uitsluiting, op verzoek van het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgesteld, waarin verslag wordt 
gedaan van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en 
levensomstandigheden in Nederland; 

- Nieuwsbrief Seniorenraad  
 
 
Volgende bijeenkomsten  

Werkbespreking vrijdag 26 januari 15.00 uur 
Plenair Adviesraadvergadering 13 februari a.s. 20.00 uur 

 
 
 

 


