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Adviesraad Sociaal Domein SV                                                          
Verslag vergadering 19 juni 2018 

  

18.06.01 Opening           
De twee potentiele aspirant-leden voor de Adviesraad konden niet ter 
kennismaking op de vergadering aanwezig zijn. Er wordt een nieuwe af-
spraak met ze gemaakt. 

   

18.06.02 Mededelingen    
Er is een overzicht van de huidige (aspirant)leden en vacatures gemaakt en 
besproken. De leden hebben primair een kernplaats bij een taakveldgroep, 
waarbij hun specialisatie wordt aangegeven.  
Komende weken wordt in overleg bepaald:  

- Welke kernspecialisatie/ aandachtsgebied gekoppeld kan/ mag worden 
aan de aspirant-leden;  

- Welke adviseur(s) nog formeel verbonden kunnen worden aan de 
Adviesraad; 

- Hoe te komen tot invulling van de huidige vacatures van voorzitter, lid 
taakveldgroep Jeugd, secretaris en penningmeester (vooral in relatie tot 
de ondersteuner);  

- Het rooster van aftreden. 
  

18.06.03 Bespreking Notulen 
 Naar aanleiding van de vergadering van 29 mei jl.: geen opmerkingen;  

 Naar aanleiding verslag Contactpersoon overleg 29 mei jl.: 
- De genoemde acties waarbij de Adviesraad wordt geacht te advi-

seren, zullen qua tijdspad nader bekeken worden, om zo een 
haalbare planning te krijgen. Actie  

 Mondeling verslag Contactpersoon overleg van hedenmorgen:  
- Door betrokken beleidsambtenaren nader geïnformeerd en in 

discussie over vervolg aanpak/ nota: Beschermd Wonen en Maat-
schappelijke Opvang. Opzet en procedure (inclusief tijdspad) volgt 
en zal besproken worden 17 juli a.s. Actie  
  

18.06.04 Adviezen   
18.06.04.1 Beleidsregels Bestuurlijke boete SV: 

  Het advies zal komende twee weken worden geformuleerd en in de volgende 
vergadering van 17 juli a.s. vastgesteld worden. Actie     

18.06.04.2 Reactie Matrix:  
Op advies met betrekking tot Beleidsregels Re-integratie en loonkosten Pwet 
4 april 2018”: 
De Adviesraad is op hoofdlijnen tevreden met de reactie op het gegeven 
advies, doch vindt dat bepaalde wetteksten rigide lijken te gaan worden 
uitgevoerd, zoals de reacties 6, 7 en 8. Omdat de uitvoering van deze 
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beleidsregels straks ook invloed hebben op het Werkbedrijf Stichtse Vecht 
vindt de Adviesraad het van belang om hier direct een reactie op te geven. 
Actie 

18.06.04.3 Komende adviezen e.d. (conform beleidsagenda gemeente):  
 Voortgang met betrekking tot de Evaluatie/ opzet Jeugd- en Wmo-beleid; 
 Voortgang evaluatie Participatie en Wmo; 

Nog geen stukken ontvangen; verzoek tot advisering is half juli a.s. Navraag 
doen naar actuele data en procedure. Actie 

18.06.04.4 Voortgang Mantelzorgwaardering 2018 
De mantelzorgwaardering zal gelijk zijn aan vorig jaar: dit wordt besproken 
op een bijeenkomst 5 juli a.s. met mantelzorgers. Het college zal hier 
vervolgens over besluiten. Er is geen sprake van een gevraagd advies. 
Kunnen wel op/aan-merkingen maken op het RV. Actie  

18.06.04.5 Voortgang Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
Zie ook punt 3. Inschatting is dat in oktober a.s. het voorstel (accent nu op 
lokale kaderstelling) inclusief een uitvoerbaar plan van aanpak door de 
gemeenteraad zal moeten worden vastgesteld. Het adviestraject wordt 
spoedig verwacht. Daarna zal de Adviesraad (vanuit alle taakveldgroepen) 
adviseren, waarbij ook relevante netwerkgroepen bij betrokken zullen 
worden. Voorstel/ procedure agenderen juli a.s.  

18.06.04.6 Ongevraagde adviezen 
 - Voortgang met betrekking tot meer ontmoetingsruimten Buurt/ Wijkcentra 

 per woonkern. Er wordt een ongevraagd advies geformuleerd met ook input 
vanuit de wijkcommissies. Besproken wordt om de gemeente hierin te 
wijzen de regierol sterker te pakken, vooral ook gelieerd aan de Kadernota 
vastgoed. Het concept wordt geagendeerd juli a.s. Actie 

 - Voortgang bijeenkomst Eenzaamheid/KomErbij 17 mei jl.   
 De twee bijeenkomsten leveren veel ideeën met betrekking tot bestrijden 
eenzaamheid op; de Adviesraad zal de uitkomsten volgen en daar waar 
gewenst, ook vanuit KomErbij, kan er eventueel een ongevraagd advies 
uitgaan ter bevordering acties. Item wordt ook opgenomen in ongevraagd 
advies Buurt/ Wijkcentra;  

 - Voortgang Pgb        
 Er wordt een ongevraagd advies geformuleerd (zie verslag 29 mei jl.); het 
concept wordt geagendeerd 17 juli a.s. Actie   

 
18.06.05 Sharefile digitaal archief          

 Een korte toelichting wordt gegeven op ShareFile; dat vanaf heden wordt 
gebruikt. Per taakveldgroep is er een werkstroom. Het archief zal komende 
weken verder worden gevuld en geordend. Op 17 juli a.s. komt een beamer 
update Actie 

 
18.06.06   Lopende zaken         
18.06.06.1 Website: On Air www.adviesraadstichtsevecht.nl met nieuwe content: 

De website is geüpdatet met hulp van de webmaster. Besproken wordt dat 
het belangrijk is de website goed te beheren en hiervoor een actieplan te 
hebben: per 2-maanden het publiceren van de adviezen en het geven van 
een korte samenvatting van de reactie matrix reacties van het college, een 
aparte tegel maken voor de laatste info inclusief een nieuwsbrief per 2/3 
maanden, per vergadering bepalen wat we wel niet publiceren zowel in 
nieuwsbrief als op de website. etc. Actie 

18.06.06.2 Nieuwsbrief 
Eens per drie maanden een nieuwsbrief; met accent op de gegeven advie-
zen en de reacties daarop. Actie: agenderen volgende vergadering wie 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/
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deze communicatielijn gaat/ gaan bemannen. Aandacht wordt gevraagd 
voor de privacywetgeving hierbij;  

  Scholing Adviesraad/ netwerkgroepen: 
Na de zomer volgt er een scholingsmoment voor de voltallige Adviesraad, 
eventueel ook i.s.m. netwerkleden, met betrekking tot het werken als brede 
adviesraad. Actie  

  Ondersteuner: 
De directie gaat akkoord met het aanstellen van secretaris/ penningmeester 
als Ondersteuner, via de LSR met ingang van 1 juli a.s.; voor 24 uren per 
week. Komende maand worden er nadere afspraken gemaakt met 
betrekking tot financiën als ook uitvoerende taken etc. Na een half jaar vindt 
er een formele evaluatie plaats. Actie 

18.06.06.3  Koepel Adviesraden Sociaal Domein: 

 Informatie over de Koepel Adviesraden Sociaal Domein alsook over de 

eventueel te ontvangen nieuwsbrieven wordt gestuurd naar de leden. 

Actie 

18.06.06.4  Vergaderschema 2018: 

  Wordt besproken, de vakantie van de leden wordt hierin nog opgenomen.  

  Jongerenraad Stichtse Vecht: 

 Gaan september a.s. van start. Vanuit de Adviesraad zullen we dit actief 

en ondersteunend volgen, echter geen facilitering voor vergaderruimte in 

De Ark etc. 

 

18.06.07  Rondvraag  

  Geen         

 

 

 

 
Volgende bijeenkomst: 17 juli a.s. PP 10 juli a.s.  


