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Adviesraad Sociaal Domein SV                                                          
Verslag vergadering 29 mei 2018 

  

29.05.01 Opening           
De twee potentiele kandidaten voor het aspirant-lidmaatschap van de 
Adviesraad, worden welkom geheten. Zij wonen de vergadering bij voor het 
verkrijgen van een nader beeld van de rol van de Adviesraad en zijn leden. 
Na afloop van deze vergadering is er evaluatiegesprek met de beoogde 
aspirant-leden. Beiden geven aan zich verder te willen oriënteren in de rol 
van lid van de Adviesraad. Met ingang van 15 juni a.s. zullen ze voor een 
periode van een half jaar aspirant-lid zijn. Afspraken zullen vervolgens 
worden gemaakt over inwerken en het bepalen van de aandachtsge-
bieden/taakveldgroepen.  

   

29.05.02 Mededelingen            
Het reeds ingediende Jaarverslag 2017 kan/ zal ook worden gebruikt gaan 
worden ten behoeve van informatie voor de netwerken e.d. Als bijlage staat 
ook het basisdocument erin; 
Er heeft inmiddels een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de 
nieuwe wethouder zijnde de voorzitter van het sociaal domein: Hetty 
Veneklaas. Ook nu zal de Adviesraad minimaal 2 keer per jaar een algemeen 
gesprek met haar hebben. Het college werk een werkprogramma uit waarin 
ook per portefeuillehouder weer speerpunten komen; 

 Sociale coöperatie 
Een kernlid doet verslag van de positieve voortgang van de oprichting van 
de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht. Vanuit het college is er zowel budget 
toegekend als ook samenwerking. Vanuit de Adviesraad zullen we de 
voortgang volgen. De planning is dat per november a.s. de Sociale 
Coöperatie een feit is;  
OCO 

De secretaris/ penningmeester doet verslag van de voortgang van de 
Onafhankelijke Client Ondersteuning (OCO), onderzoek model VNG 
Klantreis, naar de effectiviteit en kwaliteit van de OCO nu Stichtse Vecht 
hierin VNG Koplopers is. CO aangeboden en verzorgd binnen de gemeente 
door 4 contractanten. De voortgang hiervan zullen we verder volgen.  

 

29.05.03 Bespreking verslagen          
 Naar aanleiding verslag vergadering Adviesraad 17 april jl.: 

Ad. 2: Wanneer de in oprichting zijnde Jongerenraad Stichtse Vecht van start 
gaat, zullen we vanuit de Adviesraad zorg dragen voor verbinding met ons 
als netwerkgroep. De verwachting is dat de Jongerenraad in september a.s., 
met mogelijk 10 kernleden van start zal gaan; 
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Bespreking verslag Contactpersoon overleg Adviesraad 17 april jl.: 

o Verslag, geen bijzonderheden; 
Mondeling verslag van specifieke punten Contactpersoon overleg 29 mei 
jl.: 

o Er is door de Adviesraad input geleverd aan de betrokken beleids-
ambtenaren als belangrijke punten die meegenomen moeten worden in 
de evaluatie van het Participatiebeleid. Voor de evaluatie van beleid 
Jeugd en Wmo heeft dit overleg in april jl. reeds plaatsgevonden: zie 
verslag 17 april jl.; 
Het conceptevaluatierapport zal voor een preadvies medio juli a.s. aan 
de Adviesraad worden aangeboden. Na de zomer zal het in het college 
worden vastgesteld;   
o Door de betrokken beleidsambtenaar zijn we op de hoogte gesteld 

van de voortgang inrichting Werkbedrijf Stichtse vecht; het door de 
Adviesraad ingebracht advies, april jl., is grotendeels verwerkt in het 
volgende conceptplan (zie daartoe de ontvangen reactie matrix). Op 10 
juli a.s. zal het plan gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.  

  
29.05.04 Adviezen  
 Lopende adviezen e.d.   
 Advies ‘Beleidsregel Re-integratie en loonkostensubsidie: 

o Er is nog geen reactie matrix ontvangen op het advies dat door de 
Adviesraad is ingediend april jl. Direct opvragen en daarna een reactie 
geven. Actie 

Advies Organisatie-inrichtingsplan Werkbedrijf SV zie hierboven bij 
punt 3:  
o We zullen de voortgang van het inrichtingsplan volgen evenals de 

begroting en personeelsbeleid dat na de zomer aan de orde wordt 
gesteld. Dit zal als actiepunt worden opgenomen in het actieplan 
Adviesraad.  

 Komende adviezen e.d. (conform beleidsagenda gemeente)  
Voortgang m.b.t. evaluatie-opzet Jeugd en Wmo-beleid/ Participatie-
beleid: 
o Zie hierboven bij punt 3. In het actieplan Adviesraad zal worden 

opgenomen dat half juli a.s. een advies/ reactie zal worden gegeven 
op het evaluatie-rapport;  

 Mantelzorgwaardering 2018: 
o Op de beleidsagenda van Stichtse Vecht staat dit geagendeerd voor 

juni a.s., doch nog niets ontvangen. Actie 
 Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: 

o Het plan conform de beleidsagenda is dat 2 oktober a.s. een vervolg-
voorstel, betreffende o.a. lokale kaderstelling en plan van aanpak ten 
behoeve van de invoering in Stichtse Vecht, in de gemeenteraad 
geagendeerd is. Medio juni a.s. zal er een voortgangsoverleg worden 
gepland met kernleden van de Adviesraad. Actie  

 Ongevraagde adviezen e.d.  
 Meer ontmoetingsruimten wijk (zie verslag 17 april jl.):  

o In de bijeenkomst 17 mei jl. m.b.t. Bestrijden Eenzaamheid, georgani-
seerd door KomErbij, kwam veelvuldig naar voren dat meer Buurt/ 
Wijkcentra gewenst zijn. Besloten wordt om te komen tot een 
ongevraagd advies, waarin ook de bevindingen van deze bijeenkomst 
worden meegenomen en waarvoor tevens input wordt gevraagd van de 
netwerkgroepen Seniorenraad alsook van KomErbij. Op de agenda van 
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het contactpersoon overleg zullen we tevens volgen hoe zij willen gaan 
inzetten met betrekking tot het landelijke actieplan Eenzaamheid. Actie 
Geven aanzet tot conceptadvies, ter bespreking vergadering juli a.s., 
met tevens input van kernlid vanuit wijkcommissie;  

 PGB-beleid (zie verslag 17 april jl.):  
o Het advies zal in concept worden gemaakt met mogelijke input van de 

Seniorenraad alsook het UW Ouderplatform en zal in juli a.s. worden 
vastgesteld in de vergadering. Actie Start medio juni a.s. 

 
18.05.05 Lopende zaken  

Er is voortgang in het komen tot het aanstellen van een ondersteuner; hier-
voor is er nauw overleg met de directie van de gemeente en de LSR; 
De website is aangepast qua content en ook de toegang is verbeterd en is 
OnAir. www.adviesraadstichtsevecht.nl 
ShareFile: er is een start gemaakt met verkrijgen toegang tot het digital 
archief. Nadere instructies volgens spoedig. Actie  
 

18.05.06 Agendapunten volgendergadering   
o Lopende adviezen;  
o ShareFile; 
o Nieuwsbrief Adviesraad; 
o Scholing/ Adviesraad; 
o Voortgang Ondersteuner. 

 

 
     
 

    Volgende vergadering 19 juni a.s. 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/

