Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 11 september 2018
18.09.01

Opening

18.09.02

Mededelingen + vaststellen agenda

18.09.03

Bespreking Notulen
Notulen vergadering 14 augustus jl.:
 Notulen vastgesteld. De genoemde acties in deze en andere
notulen zullen worden geplaatst op een lopende actielijst met o.a.
ook vermelding van de directbetrokkenen uit de Adviesraad/
taakveldgroepen;
 Het verslag kan, na goedkeuring Db, worden geplaatst op de
website: daar waar nodig wordt tekst ingekort en worden genoemde
namen van o.a. leden verwijderd. Zie ook volgend agendapunt 6.
Mondeling verslag contactpersoon gemeenteoverleg 14 augustus jl.
(ververslag volgt via actielijst vanuit de gemeente):
 Er wordt door gemeentelijke contactpersoon toelichting gegeven
op de lopende zaken/ procedures.
Binnen twee weken verschijnt er de beleidsagenda van de
gemeente, waarop de beoogde acties en betrokkenheid van de
Adviesraad nader zal worden besproken; respectievelijk in het
volgend overleg;
 Er wordt door de recent aangestelde beleidsambtenaar informatiegegeven over de voortgang van het Werkbedrijf Stichtse
Vecht dat zich richt op een brede(re) doelgroep. De Adviesraad
zal advies uitbrengen ten behoeve van een besluit in januari 2019;
 Door de beleidsambtenaar wordt aangekondigd dat er een integrale verordening Jeugd en Wmo komt; deze wordt in het voorjaar
verwacht van 2019. De Adviesraad zal te zijner tijd advies
uitbrengen;
 Door de beleidsambtenaar wordt een reactie gegeven op het
uitgebrachte advies Mantelzorgwaardering; zie punt 18.09.04.1;
 Een update van de contactpersonenlijst wordt verstrekt.

18.09.04

Adviezen
Reactie Matrix nog niet ontvangen/ verzonden
 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies creëren van laagdrempelige ontmoetings cq Buurt Wijkcentra in alle woonkernen:
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Nog geen reactie. Via de contactpersoon bij de gemeente: dit is in
de portefeuille Woonbeleid geplaatst van de betreffende beleidsmedewerkster. Zij zal spoedig een afspraak maken met Adviesraad. Actie
 182307ADVIESLAS Advies memo Mantelzorgwaardering 2018
Reactie matrix is binnen en kort besproken met Db en de betrefende beleidsmedewerker. Vanuit deze zal er een nader overzicht
komen van gedane en komende acties, zodat er een overallbeeld
ontstaat van acties en doelstellingen rond Mantelzorg. Vanuit het
college wordt er € 100.000 geminderd op het 2019 budget. Zie
werkprogramma college. De Adviesraad zal zich beraden of een
ongevraagd advies nodig is ten behoeve van de beoogde
doelstellingen;
 180808ADVIESRAADLAS Reactie op reactie matrix Advies
beleidsregels re-integratievoorzieningen en loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018:
Nog geen reactie ontvangen. Actie
 180808ADVIESRAADLAS Advies Beleidsregels bestuurlijke
boete:
Nog geen reactie ontvangen. Actie
In het contactpersoon overleg is door beleidsambtenaar mondeling
vermeld dat er sprake is van cultuurverandering, conform ook het
advies van de Adviesraad. Er zal hiertoe een nieuw handhavingsbeleidsplan komen. De reactie op het advies volgt.
Komende adviezen e.d. (conform beleidsagenda gemeente)
 Voortgang Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen:
Binnenkort komt er nadere informatie en een tijdsplan;
 Gezondheidsbeleid
Er is een nieuwe conceptnota verschenen. Deze zal 25 september a.s. worden gepresenteerd aan de gemeenteraadscommissie. Als de nota min of meer definitief is zal om advies
gevraagd worden. Actie
Lopende adviezen
 Vaststellen Evaluatie Beleidsnota’s Sociaal Domein:
In de afgelopen drie weken is het advies tot stand gekomen
met input van de relevante netwerkengroepen: UW Ouderplatform, Platform Gehandicapten, Seniorenraad, Sportraad
en de Jongerenraad;
Het conceptadvies wordt nader besproken en na enkele wijzigingen vastgesteld en kan verstuurd worden. Vervolgens zal
na een week het ingediende advies worden verstuurd naar de
netwerkgroepen. Actie
18.09.05

Planning inspiratiessessies/ netwerkgroepen/ scholing
Doelstelling scholing/ zie vorig verslag: op 8 en 16 oktober a.s. is er een
scholing door Movisie voor alle leden van de Adviesraad. Vervolgens zal
in november a.s. een Inspiratiebijeenkomst komen met de netwerkgroepen ten behoeve van het proces/ werkwijze tot samenwerking met de
Adviesraad.
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18.09.06

Lopende zaken
Website: stand van zaken content:
 De verslagen van de bijeenkomsten zullen na goedkeuring
worden geplaatst op de website; daar waar nodig worden
teksten ingekort en worden genoemde namen van personen
weggelaten. Het Db keurt het verslag ter publicatie vooraf
goed. Actie
Nieuwsbrief: stand van zaken content per taakveldgroep:
 Besloten wordt eens in de drie maanden per taakveldgroep
een nieuwsbrief te plaatsen op de website: met daarin onder
andere een korte beschrijving van de uitgebrachte adviezen en
lopende actuele zaken, waarbij de Adviesraad een rol heeft of
gaat spelen. De teksten worden na goedkeuring vooraf door
Db geplaatst. Actie
Conceptbegroting 2019/ stand van zaken 2018:
 Er wordt nader overleg gevoerd met het Db om te komen tot
een inzichtelijke en transparante begroting. De kosten ten
behoeve van de ondersteuner zullen hierin niet worden
opgenomen, maar in een apart budget van en via de gemeente
lopen. Hierbij zal tevens de rol en bevoegdheden van de
penningmeester, secretaris en ondersteuner duidelijk moeten
zijn aangegeven alsook de procedures met betrekking tot
declareren. Ook duidelijk overzicht van de bezittingen. De rol
van de penningmeester zal tot 1 januari a.s. worden uitgevoerd
door een kernlid. Op korte termijn wordt een overleg hierover
gepland. Actie
U10 en U16:
 Ter informatie uitleg rol U10 en U16. Zie bijlage agendapunt.

18.09.07

Agenda volgende bijeenkomst

18.09.08

Rondvraag

Volgende bijeenkomst: 23 oktober a.s.
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