Adviesraad Sociaal Domein SV
Verslag vergadering 18 december 2018
18.12.01

Mededelingen
Utrechtse werktafel
Een kernlid geeft aan dat reeds aangekondigd is dat het Overleg Cliëntenraden Utrechtse Werktafel (waarin de Adviesraad participeert) na een
uitvoerig beraad gekomen tot een 'hard' ongevraagd advies richting het
Bestuur van de Utrechtse Werktafel. Dit advies is gebaseerd op bijeenkomsten in de afgelopen periode en de informatie/presentaties die hierin zijn
verstrekt over de Actielijnen. Er komt nog een gesprek met het Bestuur.

18.12.02

Bespreking notulen
Notulen 13 november jl.
De Adviesraad heeft in juni jl. een ongevraagd advies gestuurd naar het
college voor het creëren van meer laagdrempelige ontmoetings c.q. Buurt/
Wijkcentra. Vanuit het college is hierop nog geen reactie en ook nog geen
overleg plaatsgevonden met de betreffende beleidsambtenaar, die nauw
betrokken is met het woonbeleid e.d. De adviesraad vindt dit een belangrijk
item en zal aandringen op een vervolg hierin en zal dit punt ook inbrengen in
het toekomstige woonbeleid, dat in januari a.s. door het college wordt
geformuleerd;
Na het uitbrengen van een advies wordt door het college altijd gereageerd
met een reactie matrix. De Adviesraad constateert dat het in de reactie
matrixen vaak ontbreekt aan concreetheid en gerichte acties. De Adviesraad
gaat dit bespreken met wethouder Veneklaas alsook met de ambtenaren om
te komen tot een optimalere inzet respectievelijk gebruik, zie
instellingsbesluit, van de afgegeven adviezen;
Werkafspraken/ actieplan zie verslag 13 november jl.
Komen tot afspraak met de beleidsambtenaar Wonen met betrekking tot het
ingediende advies van meer laagdrempelige ontmoetings c.q. Buurt/
wijkcentra;
Er is nog geen reactie ontvangen op de brief die de Adviesraad heeft
verstuurd naar aanleiding van de reactie matrix op het advies met betrekking
tot de Evaluatie beleidsnota’s SD. Er zal een afspraak worden gemaakt met
de wethouder om te komen tot een sterkere verbinding met de Adviesraad in
het kader van uitgebrachte adviezen.
Mondeling verslag contactpersoon overleg 11 december jl.
In het actieplan voor komende maanden staat opgenomen dat er in 2019 een
start wordt gemaakt het komen tot een integraal beleidsplan SD 2019-2022.
De Adviesraad zal de vraag uitzetten voor de procedure en tijdspad in dezen,
om zo tijdig te kunnen aanhaken;
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Op de eerstvolgende vergadering op 16 januari a.s. zal de Adviesraad door
de betrokken beleidsmedewerker nader worden geïnformeerd over de
voortgang van benoeming brede doelgroepen in relatie tot minimabeleid,
Kinderpakket e.d.;
Werkafspraken/ beleidsagenda.
18.12.03 Planning adviezen
18.12.03.1 Vaststellen Advies Positief Gezondheidsbeleid 2019-2022:
Er is een conceptadvies geschreven, met input van enkele relevante netwerkgroepen, naar aanleiding van de nota Positief Gezondheidsbeleid 20192022. Het concept wordt goed bevonden en zal, na enkele tekstuele
aanpassingen, worden verzonden naar het college;
18.12.03.2 Update 180310 Reactiematrix naar aanleiding van Advies Mantelzorgwaardering 2018:
Adviesraad Sociaal Domein SV WMOLAS 182307 Vastgesteld College B&W
2-10-2018;
Vanuit de gemeente is er een overzicht gekomen, naar aanleiding van het
verzoek van de Adviesraad voor een totaaloverzicht van acties e.d. met
betrekking tot de Mantelzorg. Het overzicht geeft een goed beeld van lopende
en komende acties.
18.12.03.3 Update brief reactie op Reactiematrix evaluatie nota's SD def concept:
Op actielijst nog geen reactie ontvangen/ zie boven, wel in gesprek met de
wethouder hierover;
18.12.03.4 Updatereactie matrix 181411ADVIESRAADLAS Advies Lokale kaders en
aandachtspunten maatschappelijke opvang en beschermd wonen:
Op het uitgebrachte advies naar aanleiding van de nota Maatschappelijke
opvang en Beschermd wonen van november jl. is een reactie matrix binnengekomen. Daarin wordt gesteld dat in het komend jaar, 2019, de lokale
kaders nader zullen worden uitgewerkt in een gedetailleerd uitvoeringsplan
dat 2020 gereed moet zijn. In het overleg met de contactpersoon zal de
Adviesraad nadere informatie vragen over de procedure en verzoeken om
nadere informatie over het tijdspad, met het oog op de advisering op de lokale
kaders en de invulling/ uitvoering daarvan. De voortgang hiervan zal ook
worden geagendeerd in het halfjaaroverleg met de wethouder SD;
18.12.03.5 Procedure/ planning Adviesaanvraag 181012 Aanpassing beleidsregels
bestuurlijke boete en terugvordering en verhaal:
Er wordt om een advies gevraagd. De Adviesraad zal terugkoppelen dat de
beleidsregels wettelijk correct zijn toegepast en als dusdanig zijn uitgewerkt,
zoals in een vorig advies is geformuleerd.
18.12.04 Scholing Movisie
18.12.04.1 - Verslag scholingssessie
De afgelopen halfjaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, o.a. met
relevante netwerkgroepen, om te komen tot een bredere Adviesraad. De
komende maand zal het basisdocument als ook het Huishoudelijk/ Vergaderorde reglement van de Adviesraad geupdate worden/ plus planning/ jaarplan
aangescherpt;
Verslag van de bijeenkomst 11 december jl. met de netwerkgroepen:
Samenwerken en Versterken II. Zie bijlage.
18.12.05

Vrijwilligersvergoeding 2019
Besloten wordt de vrijwilligersvergoeding te doen zoals in 2018; Ondersteuner een enkele zin opnemen in verslag als in de actielijst;
Vergoeding aspirant-leden afhandelen.
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18.12.06

Vergaderschema 2019
Discussie over dag vergadering; besloten is 2e Woensdag van de maand,
eerste vergadering wordt 16 januari a.s.;
Per maand, twee weken voorafgaande aan plenaire vergadering, een extra
overleg met betrekking tot de lopende zaken/ betrokken leden zijn dan
aanwezig. Daarnaast taakveldgroepen overleggen.

18.12.07

Agenda volgende bijeenkomst

18.12.08

Rondvraag
Bemanning Adviesraad
Per januari zal de technisch voorzitter afscheid nemen, vanwege zijn
overstap naar Participatieraad Utrecht. Zal betrokken blijven in de rol van
adviseur;
Een kernlid zal, zo gauw de Sociale Coöperatie SV U.A. start, geen lid meer
kunnen zijn. Zal wel betrokken blijven in de rol van adviseur;
Er zal in januari een actieplan worden opgesteld ten behoeve van werving,
o.a. oproep/ interview in de VAR.
Inspiratiesessie
Besloten wordt een Inspiratiesessie eind maart a.s. te organiseren met
betrekking gemeente Peel en Maas Zelfsturing. Opzet maken in januari en
pr naar netwerkgroepen en gemeentelijke organisatie.
Ondersteuning
Besloten wordt om vanuit de Adviesraad in 2019 te blijven koersen op 20
uren. Er zal komende week een brief worden gecomponeerd voor de directie
van de gemeente met argumenten.

Volgende bijeenkomst plenair: 16 januari a.s.
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