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Adviesraad Sociaal Domein SV                                                          
Verslag vergadering 13 februari 2018 

13.02.01 Opening  
                
13.02.02 Mededelingen  
  Aanstelling technische voorzitter voor maximaal een jaar. 
       
13.02.03  Bespreking Notulen   

 Verslag CO 4 januari jl.: 
o Ad 6: Vrijwilligersvergoeding is uitgekeerd; 

 Verslag Adviesraad SD SV: 18 januari jl.:  
o Ad 4: advies met betrekking tot Afstemmingsverordening is ingediend: 

Een reactie matrix is nog niet ontvangen; 
o Ad 5: het definitieve instellingsbesluit gaat naar college ter vaststelling;  
o Ad 5: er is een start gemaakt door secretaris/ penningmeester en 

webmaster met aanpassen website content conform het vastgestelde 
basisdocument:  

Mondeling verslag contactpersoon overleg, 13 februari jl.: 
o Geïnformeerd over inrichten PAUW Werkbedrijf en over komend pilot-

project Jongeren in kwetsbare positie;  
o Zie inmiddels verschenen schriftelijk verslag; volgende vergadering 

aandacht voor de gemeentelijke beleidsagenda in relatie tot de planning 
van de Adviesraad.  

      
13.02.04 Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht     

 Met betrekking tot aanstellen ondersteuner:  
- Er heeft een overleg plaatsgevonden met de contactpersoon 

(gemeente) waarin een voorstel tot aanstelling van de huidige 
secretaris/ penningmeester (20 uur) is besproken. Een vervolg-
gesprek respectievelijk besluit wordt eerdaags verwacht;  
Als vervolg zullen de hoofdtaken van de ondersteuner moeten 
worden vastgesteld, waarvoor een groot deel van het profiel van 
de LSR Ambtelijk secretaris kan worden gebruikt. Actie 

 Huishoudelijk/Vergaderorde reglement:  
- Nu het instellingsbeleid definitief vastgesteld zal worden door het 

college kan ook het Huishoudelijk/Vergaderorde reglement 
worden aangepast. Actie  

 Data Adviesraad: 
Het vergaderschema wordt besproken. Besloten wordt, vanwege het 
geringe aantal leden, het CO-overleg (DB en coördinatoren taakveld-
groepen) voorlopig te benoemen als plenaire vergadering.  
Volgende vergadering wordt het schema verder dan juni a.s. vastge-
steld. Actie  
 

13.02.05 Lopende zaken         
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o Beleidsregel Re-Integratie en loonkostensubsidie:  
Afspraken worden gemaakt voor het komen tot het formuleren van 
een conceptadvies. Actie Het advies wordt volgende vergadering 13 
maart jl. definitief vastgesteld;  

o Mensen met verward gedrag: 
Er is geen verslag ontvangen van de bijeenkomst 15 januari jl. In het 
overleg met de contactpersoon zal gevraagd worden naar vervolg en 
het tijdspad;  

o Jaarverslag 2017:  
Het jaarverslag wordt deze maand ingediend. Het concept-jaarplan 
volgt spoedig per mail. Actie 

o Inspiratiesessie: 
Samenwerken en Versterken netwerkgroepen. De sessie is 
vastgesteld op 8 maart a.s. De uitnodigingen zijn hiertoe verstuurd 
en oproep tot deelname is verschenen in de VAR en Vechtstroom. 
Als voorbereiding komt de Adviesraad bijeen op 6 maart a.s. kwart 
voor 8 in De Ark;  

o Digitaal archief/ ShareFile: 
Er komt spoedig een uitnodiging voor toegang van de leden van de 
Adviesraad, waarbij de nodige uitleg wordt gegeven door de Chief 
Information Security Officer (CISO) van Stichtse Vecht. En het 
archief zal worden gevuld. Actie  

o Representatie Adviesraad: 
Ten behoeve van onder andere vacatures etc. kunnen de huidige 
leden van het DB/CO de Adviesraad representeren. Actie Voor de 
toekomst zal dit eventueel nader worden aangepast in het Huis-
houdelijk/Vergaderorde reglement als in het communicatieplan. 

   
13.02.06 Agendapunten volgende vergadering (13 maart a.s.)  

o Vervolg implementatieplan Adviesraad:  
- O.a. vervolg content websiteteksten, Huishoudelijk/ 

Vergaderorde reglement, taken ondersteuner en secretaris, 
etc.  

o Voortgang vacatures;  
o N.a.v. beleidsagenda:  

- Plannen advisering komende 2 maanden;  
- Bespreking voortgang met betrekking tot PAUW Werkbedrijf, 

de Sociale Coöperatie en pilot; 
o Evaluatie inspiratiesessie en vervolg met betrekking tot de netwerk-

groepen);  
o Thema en opzet scholing. 

 

13.02.07 Overig           
o 16 februari a.s.: deelname aan bijeenkomst Ouder worden in 

Stichtse Vecht, georganiseerd door Zorggroep de Vechtstreek en de 
Seniorenraad, de Adviesraad is aanwezig;  

o 27 februari a.s.; deelname vervolg Onafhankelijke Clientonder-
steuning onder leiding van Movisie. Actie 

o 6 maart a.s. 19.00 uur: evaluatiegesprek met aspirant-lid;  
o 6 maart a.s.: vooroverleg Inspiratiesessie 8 maart a.s.; 
o 8 maart a.s.(middag): deelname bijeenkomst over Gezondheids-

beleid Stichtse Vecht: Adviesraad aanwezig. Actie 
 

Volgende vergadering: 
6 maart a.s. (voorbereiding inspiratiesessie) en 13 maart a.s. raadsvergadering 


