Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 13 november 2018
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18.11.02
18.11.02.1

18.11.02.2

18.11.03

Mededelingen
Leden:
o Een aspirant-lid neemt afscheid; dit vanwege te drukke werkzaamheden;
o Een ander aspirant-lid heeft besloten haar lidmaatschap te beëindigen, vanwege persoonlijke omstandigheden.
Een Kernlid deelt mede dat er voortgang is in de start van de Sociale
Coöperatie; zo is er volop overleg, worden momenteel statuten en afspraken
gemaakt voor gebruik WSW-gebouw. Wordt door Adviesraad gevolgd;
Het Overleg Cliëntenraden Utrechtse Werktafel (waarin de Adviesraad
participeert) heeft na een uitvoerig beraad een 'hard' ongevraagd advies
gestuurd aan het Bestuur van de Utrechtse Werktafel met betrekking tot de
behaalde resultaten. Dit advies is gebaseerd op bijeenkomsten in de
afgelopen periode en de informatie/presentaties die hierin zijn verstrekt over
de Actielijnen. Wordt gevolgd.
Bespreking notulen
Notulen 23 oktober jl.;
o Geen opmerkingen, vastgesteld;
o Namen in verslag verwijderen, zodra verslag op de website staat;
Actielijst contactpersoon overleg 16 oktober jl.:
o Er is nog geen reactie gekomen op het ingediende ongevraagde
advies 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies creëren van laagdrempelige ontmoetings- c.q. Buurt/ Wijkcentra in alle woonkernen:
o Afspraak contact opnemen met beleidsmedewerker;
o Mondeling verslag van het overleg 13 november jl. (actielijst volgt):
 Toelichting is door de beleidsmedewerkers gegeven op het
resultaat van het ClientervaringsOnderzoek Jeugd/Wmo; als vervolg zal er naar mogelijke verbeterpunten gekeken worden. Zal
door de Adviesraad worden gevolgd;
 Toelichting is gegeven door de projectleider op het komend ‘plan
van aanpak Personen met verward gedrag; zie bij punt 3.
Planning adviezen
Conceptadvies 181411ADVIESRAADLAS Advies Lokale kaders en aandachtspunten maatschappelijke opvang en beschermd wonen:
 Het conceptadvies, dat ook met input vanuit enkele netwerkgroepen
is opgesteld, wordt akkoord bevonden. Het advies zal verzonden
worden en na een week naar de netwerkgroepen worden gestuurd;
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Nota Positief Gezondheidsbeleid 2019-2022, proces/ planning:
 Er worden afspraken gemaakt voor het komen tot een advies: de
aanzet komt vanuit de taakveldgroep Wmo en Jeugd, waarbij input
vanuit de netwerkgroepen zal worden meegenomen. Zie het
procedurevoorstel;
 Het conceptadvies zal op 11 december a.s., plenaire besproken en
vastgesteld worden;
 Opzet proces besproken en staat in ShareFile.
Voortgang 180310 Reactiematrix n.a.v. Advies Mantelzorgwaardering
Adviesraad Sociaal Domein SV WMOLAS 182307 Vastgesteld College
B&W 2-10-2018:
 Vanuit de betrokken beleidsmedewerker zal er een overzicht komen
van de acties met betrekking tot de Mantelzorgwaardering en
uitvoering beleid, zoals omschreven in de reactie matrix. Wordt
plenair 11 december besproken;
Conceptbrief reactie op Reactiematrix evaluatie nota’s SD:
 Zoals afgesproken in de vorige plenaire vergadering, zie verslag 23
oktober jl., zal aan de betrokken ambtenaren naar aanleiding van de
ontvangen reactie matrix een brief worden verstuurd met verzoek
om concretere reacties/ acties;
 De conceptbrief wordt akkoord bevonden en zal verzonden worden;
Personen met verward gedrag:
 Besproken tijdens het contactpersoon overleg;
o Het college heeft besloten met de voorgestelde plan van aanpak
te gaan starten: er is een projectteam bestaande uit enkele
ambtenaren opgericht, dat vervolgens een totaaloverzicht van
acties en doelstellingen zal gaan functioneren. De definitieve
notitie inclusief actieplan volgt in januari a.s. De Adviesraad zal dit
volgen en agenderen;
o Vanuit de Adviesraad zal aandacht worden gevraagd voor o.a.;
- Het profiel van de aan te stellen Wijk-GGZ ’er, die ook een
generalistische rol moet kunnen vervullen;
- Binnen het projectteam naast de ambtenaren ook een
belangrijke rol geven aan de professionals vanuit de eerste
lijn;
Woonbeleid, Raadsconferentie 7 november jl.:
 Raadsconferentie op verzoek van verschillende politieke partijen
had vooral als doel de nieuwe gemeenteraad te informeren over de
huidige woonvisie en lopend beleid;
 Er wordt gewerkt aan een nieuw, aangescherpte visie en beleid;
vanuit de Adviesraad zullen dit blijven volgen;
 Vanuit de woningbouwcoöperaties is verzoek gekomen een platform
op te richten, Adviesraad wil deelnemen;
18.11.04

Overleg met wethouder H. Veneklaas
 Een afvaardiging van de Adviesraad heeft een gesprek (eens per
half jaar) gehad met de wethouder, vooral besproken is:
- geïnformeerd over de voortgang Adviesraad en over de inzet
van de ondersteuner via het LSR;
- over de huidige begroting/ werkbudget Adviesraad;
- het collegeprogramma en speerpunten SD;
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18.11.05

Scholing Movisie
Evaluatie scholingssessie 7 november jl. verslag Movisie Karin Sok:
 Tijdens de 2e trainingssessie van de Adviesraad is (naast de verscherping van de doelstelling) vooral aandacht besteed aan de structuur en
samenstelling. Hierbij wordt het belang genoemd van een goede
verbinding met de achterban/ netwerkgroepen;
Inspiratiesessie: Samenwerking en Versterken met netwerkgroepen II:
 Voor de volgende sessie zullen 3 kern-netwerkgroepen worden
uitgenodigd “hoe te komen tot versterking van de samenwerking”;
 De datum zal 11 december a.s. worden;
 Uitgenodigd worden drie bestuursleden van de netwerkgroepen.

18.11.06

Agenda volgende vergadering

18.11.07

Rondvraag
 Interne Nieuwsbrief doel/ opzet, akkoord meer reminders
 Beleidsagenda gemeente binnen: dan jaarplan maken

Volgende bijeenkomst plenair: 18 december a.s.
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