Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 13 maart 2018

13.03.01

Opening

13.03.02

Mededelingen
Aspirant-lid wordt voorgedragen als kernlid van de Adviesraad na de
aspirant-periode van een half jaar. Het college zal schriftelijk worden
verzocht hem te benoemen met ingang van 1 maart 2018. Actie

13.03.03

Bespreking Notulen
Notulen raadsvergadering 13 februari jl.:
Geen op/ aanmerkingen;
Contactpersoon overleg verslag 13 februari jl.:
o Aandacht houden voor vervolg met betrekking tot PGB-beleid en
vervolgproces Kindpakket;
Mondeling verslag contactpersoon overleg 13 maart jl.:
Aandachtspunten voor vervolg:
o Voor de evaluatie beleidsplannen wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij de Adviesraad wordt uitgenodigd; voorgesteld wordt 17
april a.s. voorafgaande aan Adviesraadsvergadering. Van belang dat
de Adviesraad hierop goed te voorbereiden respectievelijk eerdere
adviezen erbij betrekken, de peilnota, ect.;
o De voortgang van het PAUW Werkbedrijf;
o Nota positief Gezondheidsbeleid: wordt voor of net na de zomer ten
behoeve van advisering door college ingediend;
o Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (nota gereed
oktober): een voorbereidende bijeenkomst wordt door beleidsambtenaar gepland in april a.s.

13.03.04

Inspiratiesessie Samenwerken en Versterken netwerkgroepen 8 maart
jl.
Er is sprake van een geslaagde inspirerende bijeenkomst met veel deelnemers van diverse organisatie en buurt/wijkcommissies. Met grote dank aan
de organisatie door en inzet van de secretaris/ penningmeester.
- Als vervolg op deze Inspiratiesessie:
o De tafeldiscussies hebben veel suggesties opgeleverd, opgenomen in
een verslag, waarvan een aantal nader zal worden uitgewerkt. Actie
ter voorbereiding agendapunt voor volgende vergadering;
o Kort verslag inclusief enkele foto’s wordt verstuurd naar de deelnemers via de mail. Actie Verslag zal tevens op de website worden
geplaatst;
o Deelnemers worden uitgenodigd voor deelname bijeenkomst
Adviesraden 6 april a.s. op kosten van de Adviesraad. Actie
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o Drie deelnemers hebben aangegeven belangstelling te hebben voor
zitting in de Adviesraad. Zij zullen worden uitgenodigd voor een
oriënterend gesprek. Actie
13.03.05 Lopende zaken
13.03.05.1 Conceptadvies 181303 ADVIESLAS Beleidsregel Re-integratie en loonkostensubsidie:
Het advies wordt besproken; na kleine tekstaanpassing kan het advies
worden ingediend;
13.03.05.2 Conceptadvies 181303ADVIESLAS Organisatie-inrichtingsplan PAUW
Werkbedrijf Stichtse Vecht:
Het advies wordt besproken; na kleine tekstaanpassing kan het advies
worden ingediend;
13.03.05.3 Jaarverslag 2017 Vaststellen
Het conceptjaarverslag wordt besproken; met enkele kleine tekstaanpassingen wordt het vastgesteld. Het jaarverslag kan worden ingediend;
13.03.05.4 Aanstellen ondersteuner, voortgang
De voortgang is traag; afgesproken wordt een actief tweesporenbeleid te
volgen; optie aanstelling via payrollgemeente en via payrollstichting. Actie Er
moet een profiel worden vastgesteld van de ondersteuner. Zie vorige verslag.
Actie
13.03.06

Overig
o Het implementatieplan Adviesraad moet nader worden gevolgd; onder
andere komen tot aanpassing het Huishoudelijk/ Vergaderorde
reglement. Wordt geagendeerd volgende vergadering.
o De stagnatie bij verkrijgen van de toegangscode van de website moet
worden onderzocht en daarbij komen tot oplossingen. Actie

13.03.07

Bespreking volgende vergadering
o
Jaarplan afgeleid van onder andere de beleidsagenda gemeente;
o
Digitaal archief: installatie en toelichting voorbereiden;
o
Vervolg Samenwerken en Versterken netwerkgroepen;
o
Voortgang vacatures;
o
Thema en opzet scholing;
o
Voortgang implementatieplan;
o
Vervolg Werkbedrijf; inclusief inbreng vanuit de Werktafel UW.

Volgende vergadering: 17 april a.s.
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