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Adviesraad Sociaal Domein SV                                                         
Verslag vergadering 17 april 2018 

  

17.04.01 Opening 
         
17.04.02 Mededelingen 

Een gast is toehoorder bij de vergadering. Na afloop is met haar afgesproken 
dat zij zich zal beraden voor een eventueel aspirant-lidmaatschap van de 
Adviesraad; met een focus op de uitvoering van het Wmo-beleid;  
Met betrekking tot het PGB, zie punt 3, zal zij haar ervaringen aan de 
Adviesraad meegeven;  
Er is voortgang met het oprichten van een Jongerenraad Stichtse Vecht. De 
Jongerenraad zal gaan functioneren als netwerkgroep van de Adviesraad. 
De secretaris/ penningmeester is reeds, op persoonlijke titel, als adviseur 
toegetreden. 
       

17.04.03  Bespreking Notulen         - 
Notulen 13 maart jl.: 
Met betrekking tot punt 5.3: Het vastgestelde jaarverslag 2017 is nog niet 
verstuurd naar de gemeente. Zal deze week alsnog gebeuren. Actie 

o Actielijst Contactpersoon overleg 13 maart jl. inclusief bespreking 17 
april jl.: Nota Gezondheidsbeleid zal in november a.s. door het 
college vastgesteld worden; advisering dus na de zomer; 

o Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd: de vragenlijst is 
aangepast en in mei a.s. worden de eerste resultaten verwacht. De 
resultaten en vervolg respectievelijk het verbeterplan zal met de 
Adviesraad worden besproken;  

o Verordening Jeugd wordt binnenkort aangepast: na een oriën-
terend onderzoek dat nu plaats vindt (extern bureau) zal er een 
planning volgen voor de totstandkoming van deze verordening. 
Onduidelijk nog of het Pgb-beleid hierin wordt meegenomen; 

o Besloten wordt om een ongevraagd advies in te dienen met 
betrekking tot het Pgb-beleid; en wel om het Pgb meer in natura te 
kunnen gaan faciliteren en het goed lopend beleid van enkele 
gemeenten als voorbeeld te gaan volgen. Zie rapportage in Trouw 
17 april jl.;  
Hierbij ook input meenemen vanuit UW Ouderplatform. Actie 

o Beschermd Wonen. Onduidelijk is de planning, april zou er een 
eerste plan/ opzet liggen ter advisering, en voortgang. Besloten 
wordt de betrokken beleidsambtenaar naar de voortgang/ stand van 
zaken te vragen. Actie 

o Evaluatie van de beleidsplannen Jeugd en Wmo; de betrokken 
beleidsambtenaren voerden hedenmorgen een eerste discussie met 
de aanwezige leden van de Adviesraad en UW Ouderplatform over 
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de wijze en mogelijke speerpunten van de komende evaluatie, 
inclusief monitor 2017. Vanuit de Adviesraad wordt duidelijk gesteld 
de speerpunten uit eerder uitgebrachte adviezen met betrekking tot 
tussentijdse evaluatie, onder andere september 2016, etc. hierin ook 
mee te nemen;  
Het vervolg zal een opzet van de evaluatie, met medeneming van 
genoemde punten, zijn. De Adviesraad zal in samenspraak ook met 
de relevante netwerkgroepen de opzet van de evaluatie als ook de 
verbeterplannen naar aanleiding van de evaluatie volgen en 
adviseren;  

o Evaluatie van de beleidsplan Participatie; een eerste overleg 
wordt spoedig gepland met leden van de Adviesraad. Actie 

 
17.04.04 Vervolg Inspiratiesessie Samenwerken en Versterken netwerkgroepen 

(6 maart jl.)    
 De eerste Nieuwsbrief vanuit de Adviesraad, met daarin opgenomen het 
verslag van de Inspiratiesessie, is verstuurd en goed ontvangen. Besloten 
wordt te streven naar een nieuwsbrief per kwartaal. De nieuwsbrief wordt 
tevens geplaatst op de website;  
 Versterken samenwerken netwerkgroepen: in het actieplan/ jaarplan van 
de Adviesraad wordt opgenomen dat er jaarlijks een overleg plaats-vindt met 
de netwerkgroepen. En zij worden actief betrokken bij de invulling en 
formulering van de gevraagde en ongevraagde concept-adviezen. Actie 

 
17.04.05 Adviezen           

Reactie matrix 181403ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratie-
voorzieningen en Loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018 
Er is nog geen reactie matrix ontvangen: vanuit de beleidsambtenaar wordt 
aangegeven dat de reactie matrix eerst met de betrokken wethouder(s) zal 
worden besproken. De reactie matrix zal daarna, in mei/ juni, aan de 
Adviesraad worden voorbesproken/ verstuurd.  
181403ADVIESLAS Advies Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf SV 
Er is een reactie matrix ontvangen. De Adviesraad wil echter toelichting op 
de reactie. Een afspraak hiertoe wordt gemaakt met de betrokken beleids-
ambtenaar; voor 2 mei a.s.; 

 182803ADVIESLAS Advies aanstellen wethouder(s) sociaal domein 
Geen reactie ontvangen. 

 Komende adviezen 
Een eerste jaarplan (2018), met daarin opgenomen de te verwachten 
gevraagde adviezen, conform beleidsagenda van Stichtse Vecht, wordt 
besproken. Het jaarplan zal verder worden uitgewerkt met onder andere het 
opnemen van de betrokken netwerkgroepen bij de geplande adviezen 
alsook de komende overleggen, alfabetische volgorde, etc. Het jaarplan 
wordt in de volgende vergadering vastgesteld. Actie 

 
17.04.06 Voortgang Adviesraad (implementatieplan)     

Huishoudelijk/Vergaderorde Reglement: is aangepast aan het instel-
lingsbesluit wordt besproken; als bijlage zal een globale schets opgenomen 
worden van de profielen van de DB-leden Adviesraad; 
Het reglement is vastgesteld en wordt definitief gemaakt en verspreid, 
inclusief plaatsen op de website. Actie 
Vacatures: Binnenkort vinden er gesprekken plaats met 4 kandidaat 
aspirant-leden, die belangstelling hebben voor toetreding tot de Adviesraad. 
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Het versterken van de samenwerking met de netwerkgroepen wordt 
ingezet; zie ook punt 4. Voorgesteld wordt om ook scholing respectievelijk 
training in te zetten hiervoor; 
Voortgang inzet betaalde Ondersteuning ten behoeve van de Adviesraad: 
het college gaat akkoord om de aanstelling te laten verlopen via het LSR in 
samenspraak met de Adviesraad. Het streven is in mei a.s. de aanstelling 
van de beoogde ondersteuner rond te hebben. Actie  
 

17.04.06 Lopende zaken           
Website: wordt aangepast qua content alsook de toegangscode en is gereed 
binnen 14 dagen. Het bestaande content wordt aangepast/ vervangen door 
teksten van het basisdocument. Actie  
Digitaal archief/ ShareFile: met spoed wordt het archief in gang gezet. 
Noodzaak hiertoe ook voor inwerken nieuwe leden etc.  Actie  
Vergaderdata etc.: wordt aangepast en nogmaals toegestuurd als ook 
geplaatst op de website. Actie  

 
17.04.08 Overig  

De wijkcommissie Bisonspoor heeft een brief gestuurd aan de politiek en de 
Adviesraad voor plaatsen gezondheidscentrum incl. ontmoetingsruimte in 
hun Buurt/Wijkcentrum. Na discussie wordt gesteld dat dit aan de politiek is 
ter besluitvorming. Als adviesraad is te overwegen om een ongevraagd 
advies in te dienen voor meer ontmoetingsruimten/ wijkcentra in Stichtse 
Vecht en dit vooral ook met het oog op het landelijk (VWS) ingestelde 
actieprogramma tegen eenzaamheid. Een opzet hiertoe wordt gemaakt en 
geagendeerd voor volgende vergadering. Actie  

 
17.04.09 Rondvraag  
 Geen 
 
  

Volgende vergadering: 29 mei a.s. 
 


