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Adviesraad Sociaal Domein SV                                                          
Verslag vergadering 17 juli 2018  

 
18.07.01 Opening           

Een nieuw aspirant-lid wordt welkom geheten als aspirant-lid van de 
Adviesraad; zijnde ook lid van de Sportraad SV en zal zich vooral verbinden 
aan het thema Gezondheid en Sport/ Bewegen van zowel het taakveldgroep 
Jeugd als Wmo (onder andere met betrekking tot Ouderen/ volwassenen). 

   

18.07.02 Mededelingen    
- Een aspirant-lid heeft zich teruggetrokken als potentieel aspirant-lid, van-
wege te drukke werkzaamheden; wel is hij beschikbaar als adviseur met 
betrekking tot items eerstelijns/ overall gezondheidszorg in Stichtse Vecht;  
- Met ingang van 1 juli jl. is de ondersteuner voor 24 uren per week door de 
Adviesraad aangesteld, via een payroll LSR (http://www.hetlsr.nl), als 
betaalde ondersteuner. Zijn takenpakket en dergelijke zal de komende 
periode nader uitgewerkt worden.  
 

18.07.03 Aanpak van personen met verward gedrag in SV 
Zoals elke gemeente zal ook Stichtse Vecht in oktober a.s. een sluitende en 
duurzame aanpak van zorg en ondersteuning van Personen met verward 
gedrag gereed moeten hebben. De beleidsmedewerker en externe project-
leider van het plan van aanpak, geeft een nadere toelichting en gaat in 
gesprek met de Adviesraad naar aanleiding van beide conceptnota’s: 
Inventarisatie en plan van aanpak Stichtse Vecht en Naar een sluitende 
aanpak van Personen met verward gedrag in Stichtse Vecht. 
Besproken wordt:  
- De beleidsmedewerker schetst de werkwijze: zij heeft nu gesprekken in het 
professionele veld en met raden/ organisaties om te inventariseren “wat er is 
en wat kan er”. Dit zal vervolgens een concreet actieplan gaan opleveren dat 
als collegevoorstel (augustus/ september a.s.) zal worden vastgesteld. Op dit 
moment is nog niet duidelijk welke acties er zullen worden ingezet; wel wordt 
er onder andere gedacht aan: een crisiskaart, een time-outvoorziening etc.;  
- De Adviesraad geeft aan het van belang te vinden dat er nu en in de toe-
komst sprake is van een gedegen projectgroep, waarin zowel de ervarings-
deskundige als ook professionals goed vertegenwoordigd zijn. Gesprekken 
in de voorfase met huisartsen, de GGZ en vooral met de verpleeghuizen in 
Stichtse Vecht wordt ook van belang geacht; 
- De Adviesraad vindt het van belang om advies uit te kunnen brengen op 
het komende actieplan, waarin ook de input van netwerkgroepen meegeno-
men zal worden.  
Na afloop uitleg wordt nagepraat:  
De Adviesraad zal op 14 augustus a.s. in het contactpersoon overleg de 
procedure hiervan nader bespreken. Mocht er geen sprake zijn van het 
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kunnen geven van een formeel advies, collegebesluit, zal de Adviesraad een 
ongevraagd advies schrijven om respectievelijk de belangrijkste aandachts-
punten, inclusief de inbreng van de netwerkgroepen, onder de aandacht te 
van het college te brengen.  
  

18.07.04 Bespreking Notulen 
Naar aanleiding van het verslag vergadering 19 juni jl.:  
- Ad.2: het overzicht van de leden van de Adviesraad met de vacatures zal in 
de volgende vergadering worden vastgesteld. De (aspirant)leden hebben 
primair een kernplaats in een taakveldgroep, waarbij hun specialisatie wordt 
aangegeven; 
- Ad.4.2: een schriftelijke reactie, de reactie matrix, op het advies 181403 
ADVIESLAS Advies Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en Loonkos-
tensubsidie Stichtse Vecht 2018 is nog niet ontvangen. Actie 
- Ad 4: vervolg adviezen, zie agendapunt 5 van deze vergadering:  
Naar aanleiding van het verslag contactpersoon overleg van 29 mei jl.: 
- Van enkele genoemde acties, waarbij de Adviesraad wordt geacht te 
adviseren (tijdens of kort na de zomer), is het tijdspad niet geheel duidelijk. 
Door omstandigheden, het maandelijks contactpersoon overleg heeft de 
laatste twee keer niet plaatsgevonden, zal er contact worden opgenomen 
met de contactpersoon. Actie 

  

18.07.05 Adviezen           
18.07.05.1  - 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies Persoonsgebonden budget. Na 

vastgesteld te zijn is het advies (juli) verzonden. Vandaag is er een reactie 
binnengekomen; de reactie zal worden bestudeerd en zal nader worden 
besproken in de vergadering van 14 augustus a.s. Actie  

18.07.05.2 - 180607ADVIESLAS  Ongevraagd advies creëren van laagdrempelige ont-
moetings c.q. Buurt Wijkcentra in alle woonkernen. Na vastgesteld te zijn is 
het advies (juli) verzonden. Er is nog geen reactie matrix ontvangen; 

18.07.05.3 - 181707ADVIESLAS Advies Beleidsregels bestuurlijke boete. Het geformu- 
 leerde conceptadvies, verzorgd door leden van taakgroepveld 2, wordt 

besproken. Er worden nog enkele aanpassingen gedaan. Het advies is 
vastgesteld en zal verzonden worden. Actie 

18.07.05.4 - 181707ADVIESLAS Mantelzorgcompliment 2018. Er is een conceptadvies 
geformuleerd (vanuit taakveldgroep 1), waarin tevens verwezen wordt naar 
het advies: 181707ADVIESLAS Mantelzorgcompliment 2017. Het advies 
wordt vastgesteld en verzonden worden. Actie      

18.07.05.5 Komende adviezen e.d. (conform beleidsagenda gemeente)  
- Voortgang met betrekking tot de Evaluatie beleidsplannen Jeugd, Wmo en 
Participatie. Een conceptevaluatienota wordt een dezer dagen verwacht 
met daarop een verzoek voor advisering (wordt na zomerreces in het 
college besproken). Deze conceptevaluatienota en de voortgang/ aanpas-
singen in het beleid wordt door de Adviesraad van groot belang geacht en 
afgesproken wordt dat: 

 De contactpersoon voor de volgende vergadering van 14 augustus a.s. 
uit te nodigen, voor nadere uitleg over procedure/ opzet van het 
evaluatienota, als ook een haalbare tijdsplanning en dergelijke. Actie 

 Het te formuleren advies evaluatienota zal met input van de relevante 
netwerkgroepen plaatsvinden. Op 14 augustus a.s. zullen hiertoe, van-
uit de taakveldgroepen, afspraken gemaakt worden;  

 Wanneer het adviesaanvraag evaluatienota binnen is, zal deze direct 
doorgestuurd worden naar de leden Adviesraad ter lezing. Actie  
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- Voortgang Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Vanuit de 
betreffende beleidsambtenaar is kenbaar gemaakt dat er op korte termijn 
geen kaderstelling aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd; maar 
gekozen wordt om de gemeenteraad actief mee te nemen in de ontwikkeling 
en de uitgangspunten uit de Regionale koers door hen te laten bekrachtigen 
De Adviesraad zal zich nader laten informeren over de opzet/ proces en zal 
mogelijk met een ongevraagd advies komen om tot een transparant en 
eenduidig plan van aanpak te komen, waarbij een actieve brede werk/ 
klankborgroep betrokken moet zijn. Dit punt zal 14 augustus a.s. 
geagendeerd worden tijdens het contactpersoon overleg.  

  

18.07.06 Sharefile digitaal archief          
Er wordt nadere informatie door de ondersteuner gegeven over Sharefile. 
Vanaf heden wordt er gewerkt met en vanuit Sharefile. Tevens zal het 
archief nader worden gevuld en geordend; ordening per algemeen en 
thema’s per taakveldgroepen.    

 

18.07.07 Lopende zaken         
- Website: www.adviesraadstichtsevecht.nl zal binnenkort nogmaals aange-
past OnAir gaan. De website, voorzien van drie nieuwe tegels en opzet, wordt 
goed en overzichtelijk bevonden;  
- Komende maanden zal de Adviesraad vooral werken aan:  
Wat te plaatsen op de tegel Laatste nieuws; voorgesteld wordt om per twee 
maanden vanuit elke taakveldgroep een kort bericht van actuele lopende 
zaken/ adviezen te vermelden. Streven is om de inhoud hiervan gelijk te 
hebben met de kwartaal nieuwsbrief; Op de tegel Lopende zaken; hier komt 
een overzicht per kwartaal; Op de tegel Verslagen zullen ‘’aangepaste’’ 
verslagen en/of eventuele passages, om privacy redenen, inkorten/ weglaten 
worden. Op de tegel Adviezen worden de adviezen zicht/ leesbaar via een 
link klik naar de website van SV onder het thema: Adviesraad per jaar vanaf 
2013. Nader zal worden gekeken of er op de website een toelichting kan/ 
moet komen bij de adviezen en wie hiervoor eindverantwoordelijk is.  

 
18.07.08 Punten volgende bijeenkomst 14 augustus a.s.   

 Lopende zaken/ adviezen;  

 Uitleg contactpersoon over opzet/ evaluatie beleidsuitvoering; 

 Informatie/ uitleg contactpersoon over beleidsagenda en opzet;  

 Nieuwsbrief; inhoud en datum; 

 Scholing thema: Werkwijze (brede) Adviesraad; 

 Hoe Samenwerken met de netwerkgroepen; 

 Hoe komt vanuit de taakveldgroep een conceptadvies tot stand;  

 Datum scholing vaststellen; 

 Het vaststellen van datum etentje Adviesraad in september a.s. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/

