Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 8 mei 2019

19.05.01

Mededelingen
Het college heeft schriftelijk de huidige aspirant-leden formeel benoemd als
kernlid van de Adviesraad.
Het college heeft schriftelijk aan de betrokken projectleiders medegedeeld
dat zij besloten heeft de opstart van een Sociale Coöperatie SV niet verder
te ondersteunen; zonder de Sociale Coöperatie en tegen minder kosten
zouden de doelen van Werk en Inkomen ook gehaald kunnen worden. Er
volgt nu een gesprek tussen de betreffende wethouder en de projectleiders.
De Adviesraad zal dit blijven volgen.

19.05.02.1 Bespreking notulen
Notulen 24 april jl.:
Ad 2: Een afspraak met het UW Ouderplatform is gemaakt, 17 juni a.s., waarin vooral gefocust zal worden op Versterken en Samenwerking. Vooral in
relatie tot te geven adviezen;
Ad 2: Er heeft nog geen overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de
Utrechtse werktafel en Cliëntenraden; op de volgende plenaire vergadering
van de Adviesraad zal de voortgang hiervan nader besproken worden;
Ad 2: Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang: Er heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de Adviesraad met de twee
beleidsmedewerkers, waarin nader gesproken werd over de eventuele aanscherping van de lokale kaders. Het lokale uitvoeringsplan zal eind 2019
gereed moeten zijn. Vanuit de beleidsmedewerkers zal spoedig de vervolgprocedure en het tijdspad aangeven worden betreffende de lokale invulling
(Gereedschapskist), de bijeenkomsten, eventueel werken met een klankbordgroep en het komen tot een uitvoeringsplan;
Ad 4: Structuur Adviesraad: de beschreven benoemingstermijnen van de
leden op het overzicht worden nader bekeken en aangepast daar waar het
niet juist is ten opzichte van het Jaarverslag.
19.05.02.2 Actielijst 24 april jl.:
Aangepast.
19.05.02.3 Actielijst contactpersoon/ mondeling verslag overleg 16 april jl.:
Besproken.
19.05.03 Doorontwikkeling vergadermodel
19.05.03.1 Het gemeenteraadslid, de heer Kroon, wordt welkom geheten. Als voorzitter
van de Pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing geeft hij een nadere toelichting over de:
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 doorontwikkeling van het vergadermodel;
 doorontwikkeling van de inwonerparticipatie (zie de Memo).
Tijdens het interactieve gesprek wordt vooral benadrukt dat het vergadermodel zal moeten leiden tot heldere besluitvorming en een effectievere werkwijze. De rol van de Adviesraad, die sinds 2018 een sterkere verbinding heeft
met de achterban respectievelijk de netwerkgroepen, zal met name met betrekking tot de versterken van de inwonerparticipatie hierin krachtig in meegenomen moeten worden. De heer Kroon neemt de op/ aanmerking van de
Adviesraad mee naar de Pioniersgroep.
19.05.04 Adviezen
19.05.04.1 190105DVIESRAADLAS reactie op beantwoording op Advies op de nota
Actualisatie Woonvisie 2017-2022 (2028):
Nog geen reactie ontvangen.
19.05.04.2 190105ADVIESRAADLAS Advies Huisvestingsverordening:
Het advies is ingediend.
19.05.04.3 Herziene nota Positief Gezondheidsbeleid, proces advisering:
Er heeft een gesprek plaatsgevonden, 29 april jl., tussen de betreffende
beleidsmedewerker en een afvaardiging van de Adviesraad om de herziene
nota, aangepast na advisering door de Adviesraad, te bespreken en daar
waar nodig nog aan te scherpen. (Zie verslag gesprek nota Positief Gezondheidsbeleid 29 april jl.) Besloten wordt om een aantal aanscherpingen in de
nota aan te brengen, waarna de Adviesraad alsnog een formele reactie hierop zal geven.
19.05.05

Samenstelling Adviesraad
Voordracht voorzitter en vicevoorzitter:
Met instemming van alle leden wordt met ingang van heden een neutraal
voorzitter en andere vicevoorzitter, tevens kernlid, gekozen. De benoemingen zullen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het college. Veel dank
aan de vicevoorzitter voor haar inzet voor de afgelopen periode. Komende
weken zal er een overdrachtsoverleg plaatsvinden en zullen de vergadermomenten met het Db, CO alsook met de ondersteuner worden besproken.
Aanstelling secretaris en penningmeester:
Besloten wordt dat de neutrale voorzitter en de vicevoorzitter formeel ook
respectievelijk secretaris en penningmeester worden, waarbij de ondersteuner feitelijk de werkzaamheden van secretaris/ penningmeester blijft uitvoeren.

19.05.06

Overig
MO/BO-afspraak met beleidsmedewerker:
Besproken en het Housing First-principe Amsterdam wordt als voorbeeld
genoemd. http://housingfirstnederland.nl/model/
19.05.06.1 Verslag gesprek nota Positief Gezondheidsbeleid 29 april jl.:
Zie agendapunt 19.05.04.3.
19.05.06.2 Adviesaanvraag Uitvoeringsregels Jeugdhulp:
Besloten wordt een advies in te dienen, waarbij de voorgestelde punten van
wijziging, vanuit het college, nog voorzien worden van enkele op/aanmerkingen. Het advies zal verzonden worden.
OCO:
Aan de Movisie bijeenkomst met betrekking tot de Koplopers gemeenten zal
een lid aan deelnemen. De Adviesraad blijft dit volgen.
Inspiratiesessie:
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Extra overleg met Db plannen om te komen tot een thema en volgende
bijeenkomst agenderen.
19.05.07

Agenda volgende bijeenkomst

19.05.08

Rondvraag

Volgende bijeenkomst plenair: 12 juni en CO 4 juni a.s.
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