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Adviesraad Sociaal Domein SV  
Verslag vergadering 23 oktober 2018  

18.10.01 Mededelingen 

 Een kernlid van de Seniorenraad, zal met ingang van november a.s. als aspirant-
lid toetreden tot de Adviesraad. Na 6 maanden, 1 mei 2019, zal hij na evaluatie 
beiderzijds, benoemd worden tot kernlid. Zijn focus zal vooral gericht zijn op 
thema’s binnen het taakveld Wmo alsook Sociaal Zaken. Hij zal toegang krijgen 
tot ShareFile; 

 Een lid, als aspirant-lid verbonden aan de Adviesraad, heeft besloten terug te 
treden; 

 Voortgang invulling vacatures:  
Voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst is nog een gesprek gevoerd met een 
mogelijk nieuwe kandidaat aspirant-lid, waarmee een vervolggesprek volgt een 
dezer dagen. Tevens zal er een gesprek worden gepland met een kandidaat 
aspirant-lid, die zich via een kernlid meldde; 

 LSR. Evaluatiegesprek ondersteuner: 25 oktober a.s. 15.00 uur in De Ark.  
 
18.10.02 Bespreking notulen 
18.10.02.1 Notulen 11 september jl.: 

 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies creëren van laagdrempelige ontmoetings 
cq Buurt Wijkcentra in alle woonkernen en 180808ADVIESRAADLAS Advies 
Beleidsregels bestuurlijke boete: Wederom vragen om de reactie;  

 Ad. 3: Nog geen actuele beleidsagenda ontvangen gemeente. Wederom om vra-
gen tijdens het contactpersoon overleg van 13 november a.s.;  

 180808ADVIESRAADLAS Reactie op reactie matrix Advies beleidsregels re-
Integratievoorzieningen en loonkostensubsidie Stichtse Vecht 2018: Wordt 
meegenomen in de notitie Handhaving; 

 Notulen worden vastgesteld. 
18.10.02.2 Verslag 14 september jl. penningmeester: 

 Door vertrek van het lid zal een kernlid, het streven is januari 2019, als penning-
meester benoemd worden; 

18.10.02.3 Verslag 8 oktober jl. scholing Kernleden: 

 Zie Scholing agendapunt 6. 
 
18.10.03 Planning adviezen          
18.10.03.1 Kaders MO/BW, opzet/ planning en advies met input netwerkroepen: 

 Verzoek van de betreffende beleidsambtenaar om versneld een advies uit te bren-
gen, kan niet worden gehonoreerd. De procedure, waarin ook input moet worden 
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verkregen/ besproken vanuit de netwerkgroepen, vraagt enige tijd. Conceptadvies 
zal ingebracht worden voor de volgende vergadering van 13 november a.s.; 

 Met betrekking tot de input vanuit de netwerkgroepen wordt gesteld dat bij het 
formuleren van het advies duidelijk onderscheid moet worden gemaakt bij inbreng 
vanuit aanbieders en/of belangenbehartigers. Dit naar aanleiding van een verzoek 
vanuit Amerpoort; 

Personen met verward gedrag, ongevraagd advies?: 

 Zie ook vorige notulen; 

 Besloten wordt: de projectleider uit te nodigen voor gesprek voor nadere toelich-

ting en vervolg. Wel hierbij de laatste relevante stukken inclusief de actielijst.  

18.10.03.2 Reactie matrix Mantelzorgcompliment 2018: 

 Reactie positief ontvangen. Verzoek naar betreffende beleidsambtenaar om voor 
volgende vergadering de toegezegde informatie in de matrix te mogen ontvangen.  

 
18.10.04 Overleg Hetty Veneklaas  

 Doelstelling gesprek: naast verdere kennismaking/ rol Adviesraad binnen college-
werkprogramma komen tot discussie/ visie met betrekking tot vervolg van transitie 
naar transformatie met de nodige samenhang; 

 Als leidraad voor gesprek het Evaluatie SD inclusief het Advies; 

 Bundel Zelfsturing uit de gemeente Peel en Maas ter inspiratie meesturen; 

 Tevens zal de begroting/ werkbudget voor 2019 aan de orde worden gesteld.  
      

18.10.05 Lopende zaken          
Contactpersoon overleg, 22 oktober jl., zie verslag.  
Besproken zijn onder andere de volgende aandachtspunten:  

 Er komt een afspraak met de betrokken beleidsambtenaar met betrekking tot het 
ingediend ongevraagd advies: 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies creëren 
van laagdrempelige ontmoetings- c.q. Buurt/ Wijkcentra in alle woonkernen; 

 Gezondheidsbeleid: een adviesaanvraag volgt een dezer dagen;  

 Woonbeleid: op 7 november a.s. is er Raadsconferentie op verzoek van verschil-
lende politieke partijen. Thema’s zijn: terugdringen van de wachtlijsten en input 
voor de Woonvisie van januari a.s. naar de gemeenteraad gaat. Leden zijn hierbij 
aanwezig. Er is een Compaenen nota: Knoppen wachtlijsten sociale huur versche-
nen. Adviezen bij de raadconferentie laten zetten. De Adviesraad is van mening 
dat aanpassing/ aanscherping woonbeleid/ visie noodzakelijk is. 

181610 Reactie matrix 181209ADVIESRAADLAS Advies Evaluatie Beleidsnota’s: 

 De matrix is ontvangen: op aantal onderdelen wordt er matig gereageerd en ont-
breekt er de concreetheid. Joris schrijft een conceptreactie hiertoe als eerste 
aanzet in afstemming met Ans. Zal vervolgens worden geagendeerd op de 
volgende vergadering. De reactie matrix kan daarna naar de netwerkgroepen 
gestuurd worden, die input hebben geleverd: echter wel met de nog te sturen 
reactie vanuit de Adviesraad; 

 Zwanenkamp bouw op plaats Dieren Hotel, ongevraagd advies?: 
Een aspirant-lid geeft aan dat er in het huidig Woonbeleid geen beleid is 
opgenomen met betrekking tot de samenstelling van deze wijk. Daarnaast mag 
een woningbouwcoöperatie niet zelf een spreidingsbeleid uitvoeren. De commu-
nicatie verdient in deze casus geen schoonheidsprijs. Besloten wordt de 
bijeenkomst af te wachten van 7 november a.s. en daarna bespreken of een 
ongevraagd advies in dezen zinvol is.   
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Verloop/ werving leden: 

 Reeds twee gesprekken voorafgaand aan de plenaire vergadering van vanavond 
en een melding via kernlid. Zie mededelingen. 

 
18.10.06 Scholing Movisie         

 De uitwerking van de voorbespreking met het Db op 8 oktober jl. wordt besproken 
evenals de opzet voor de komende scholingssessie van 7 november a.s. Let op 
een huiswerkopdracht, nader uitleg naar leden. Besloten wordt om als vervolg in 
begin december een aansluitende scholingssessie/ inspiratiesessie te doen met 
de relevante netwerkgroepen. Een kernlid wil vooraf de maillijst inzien. Voorstel 
voorbereiden voor het CO-overleg van 13 november a.s.  

 
18.10.07 Agenda volgende vergadering 

 Geen input 
 
18.10.08 Rondvraag 

 Geen. 
 
18.10.09 Teambuilding etentje 

 Na de vergadering aansluitend het teambuilding etentje. 
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Adviesraad Sociaal Domein SV 
Actielijst 

 
Datum: 

 

 
Onderwerp: 

 
Actie: 

 
Door: 

 
Datum 
afgehandeld: 

23-10-18 Agendapunten Aanleveren agendapunten bij de 
vicevoorzitter 

Allen Uiterlijk  
30 oktober a.s. 

23-10-18 Sharefile 
 

Tom krijgt per 1 november a.s. 
toegang 

Louis 1 november a.s. 

23-10-18 MO/BW 
conceptadvies 

Conceptadvies bespreken en 
vaststellen op 13 november a.s. 

Jac/ 
Ans 

13 november a.s. 

23-10-18 Mantelzorg 
compliment 2018 

Reactie matrix toezeggingen 
vragen op  

Louis 13 november a.s. 

23-10-18 LSR Evaluatie Evaluatiegesprek ondersteuner 25 
oktober 15.00 uur in De Ark 

Marc/
Jac 

25 oktober a.s. 

23-10-18 Reactie Matrix 180607ADVIESLAS en 
180808ADVIESRAADLAS 

Louis 13 november a.s. 

23-10-18 Beleidsagenda Aankaarten op het contactpersoon-
overleg van 13 november a.s. 

Ans 13 november a.s. 

23-10-18 Personen met 
verward gedrag 

Projectleider uitnodigen voor 13 
november a.s. 

Louis 13 november a.s. 

23-10-18 Overleg met Hetty 
Veneklaas 

Agendapunten en stukken sturen Louis 29 oktober a.s. 

23-10-18 Ongevraagd advies 
Buurt/ Wijkcentra 

180607ADVIESLAS contact met 
beleidsambtenaar 

Louis 13 november a.s. 

23-10-18 Raadsconferentie 
Wonen 

Adviezen bij stukken zetten Louis 13 november a.s. 

23-10-18 Evaluatie nota’s SD Reactie schrijven en bespreken op 
13 november a.s. 

Joris 13 november a.s. 

23-10-18 Zwanenkamp 
nieuwbouw 

Na de Raadsconferentie van 7 
november a.s. actie ondernemen 
en 13 november plenair bespreken 

Allen 13 november a.s. 

23-10-18 Werving leden Net ophalen door CO tijdens 
overleg van 13 november a.s. 

CO 13 november a.s. 

 


