Adviesraad Sociaal Domein SV
Conceptverslag vergadering 10 juli 2019
19.07.01

Mededelingen
Een vacaturewerving voor nieuwe leden Adviesraad wordt deze maand geplaatst op de website Nieuwsbrief gemeente en in de VAR. Gesprekken
volgen met voorzitter/vicevoorzitter en een taakveldgroep coördinator;
Een lid geeft aan dat de doorstart van de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht
per 1 september a.s. grote kans van slagen heeft, vanwege zijn actieve rol
hierbij zal hij in dat geval de Adviesraad verlaten.

19.07.02 Bespreking notulen
19.07.02.1 Notulen 12 juni jl.:
Er is nog geen voortgang te melden over Utrechtse Werktafel, het vervolg
wordt geagendeerd.
Verder geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld.
19.07.02.2 Actielijst 12 juni jl.:
Aangepast en akkoord.
19.07.02.3 Actielijst contactpersoon/ mondeling verslag overleg 2 juli jl.:
Geen opmerkingen.
19.07.03

Gesprek Jeugd met UW Ouderplatform en KomErbij
Terugkoppeling gesprek 17 juni a.s. in De Ark:
Er zal beter worden samengewerkt in het geven van adviezen aan het college
en dergelijke, maar het Platform geeft ook aan zelf te blijven adviseren: de
reden is dat zij als “deskundige de leefwereld van ouders het beste kan
verwoorden, waarbij ook nog een juiste formulering gehanteerd dient te
worden”. In het najaar a.s. zal er in samenspraak een Inspiratiesessie Jeugd
Van Beleving naar Beleid georganiseerd worden, waarvoor ook het Platform
input zal leveren. Begin augustus a.s. zal het oriënterend overleg over de
doelstelling, beoogde doelgroepen, opzet en dergelijke van de
Inspiratiesessie plaatsvinden. Taakveldgroep zal een eerste opzet maken.

19.07.04 Adviezen
19.07.04.1 190307ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Kadernota 2020 en Menukaart lijst maatregelen en effecten sociaal domein:
De Adviesraad geeft in het ongevraagde advies aan dat zij zich zorgen
maakt, ”vooral met de op korte termijn mogelijke (nadelige) maatregelen met
betrekking tot het gehele sociaal domein en de effecten hiervan voor de
inwoners van Stichtse Vecht in een kwetsbare situatie. Het ontbreken van
een duidelijke koers op de (middel)langere termijn om een gewenste
transformatie binnen het sociaal domein beleidsmatig vorm te geven heeft
als gevolg dat de basis/ argumentatie voor de keuze van maatregelen op dit
moment onvoldoende sterk is. In die zin juicht de Adviesraad het toe dat een
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Integraal Beleidskader sociaal domein nog dit jaar zal worden opgesteld en
ter besluitvorming aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.”
Het Db was aanwezig bij de bespreking en besluitvorming in de gemeenteraad op 9 juli jl. en zal het vervolg monitoren: voornamelijk de begrotingsbesprekingen in het najaar.
19.07.04.2 Uitvoeringsregels Jeugdhulp, aangepaste versie na gesprek met UWO:
De Adviesraad wordt eind van deze maand formeel om een advies gevraagd
op de aangescherpte uitvoeringsregels en zal hiertoe ook onder andere haar
netwerkgroep het UW Ouderplatform vragen om input te leveren. Er wordt
gesteld door de Adviesraad de nota niet geheel dicht te timmeren, waardoor
de uitvoering ervan niet beter wordt.
19.07.05

Vakantieplanning
Het college is met zomerreces van 22 juli tot en met 30 augustus a.s.
19.07.05.1 In een schema, CO-Plenair-Contactpersoon overleg, heeft de Adviesraad in
kaart gebracht welke leden van de Adviesraad wanneer aanwezig zijn tijdens
de vakantieperiode. Het plenair overleg van 14 augustus a.s. gaat door.
19.07.06 Adviesraad
19.07.06.1 Beleidsagenda:
De beleidsagenda van de gemeente voor tweede helft 2019 is verschenen
en relevante thema’s zijn opgenomen in het werkjaarplan. Het werkjaarplan
zal maandelijks worden geagendeerd om lopende acties/ thema’s uit te
zetten en te (ver)volgen. Er wordt aangegeven dat de Adviesraad zich meer
zichtbaar kan maken bij de gemeenteraad en daar waar mogelijk en
essentieel is, door in te spreken. Ook wordt aangegeven dat er meer vanuit
het Integraal Beleidskader geadviseerd gaat worden.
19.07.06.2 Midzomerbijeenkomst, wie aanwezig:
Verschillende leden van de Adviesraad zullen aanwezig zijn.
19.07.06.3 Mantelzorg bijeenkomst:
De Adviesraad was op 4 juli a.s. aanwezig op de jaarlijkse Mantelzorg
bijeenkomst, aldaar werd uitleg gegeven over het pakket maatregelen
sociaal domein 2020, waarbij goed aangegeven wordt dat de waardering
voor Mantelzorg groot is, maar mogelijk het compliment wordt geschrapt.
Tijdens de gemeenteraad van 9 juli jl. werd met een krappe meerderheid
ingestemd met de bezuinigingen sociaal domein, inclusief het aanpassen van
het compliment. De Adviesraad zal in het najaar de vervolgbesprekingen
met betrekking tot de begroting volgen en in het bijzonder ook de bezuinigingen met betrekking tot Mantelzorg alsook de verdere ondersteuning.
19.07.06.4 Informatievoorziening netwerkgroepen:
Besloten wordt dat de relevante netwerkengroepen nog actueler geïnformeerd worden over lopende zaken binnen de Adviesraad. Afgesproken
wordt, dat:
• Van elk uitgebracht advies, ter informatie, een kopie naar de netwerkengroepen verzonden wordt, evenals de ingekomen reactie matrix vanuit
het college op een advies;
• Per kwartaal het werkjaarplan van de Adviesraad zal worden gestuurd;
• De netwerkgroepen erop gewezen worden op de up-to-date website van
de Adviesraad, waar ook de verslagen van de vergaderingen en
dergelijke te vinden zijn.
Rekenkamercommissie, uitnodiging:
Besloten wordt om met de Rekenkamercommissie een vervolg overleg te
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wijze binnen de gemeente. De Adviesraad geeft aan de voorkeur te hebben
voor 29 augustus a.s. te Boom en Bosch, waarbij de vraag gesteld wordt of
de gemeentelijke uitgebreide beleidsstukken niet een sterkere focus op
beoogde en behaalde resultaten moet gaan hebben.
19.07.06.5 Provinciehuis bijeenkomst Regio Taxi:
Power point wordt besproken en afgesproken dat de Adviesraad ook bij de
vervolgbijeenkomsten aanwezig zal zijn.
19.07.06.6 Werkelijke kosten 1e halfjaar 2019:
Het overzicht van de werkelijke kosten wordt besproken en met instemming
van de penningmeester goedgekeurd.
19.07.07

19.07.08

Agenda volgende bijeenkomst
• Lopende zaken, onder andere advies Uitvoeringsregels Jeugd;
• Collectieve Ziektekostenverzekering Minima (CZM) 2020;
• Vervolg Inspiratiesessie Jeugd;
• Werkjaarplan; en aandacht voor Q3 monitor;
• Vervolg rekenkamercommissie overleg 29 augustus a.s.;
• Beleidsambtenaren Minimabeleid/Werk en Inkomen uitnodigen voor
vervolg overleg 16 januari jl. op 11 september a.s.
Rondvraag
Platform Gehandicapten, overweegt een Inspiratiesessie te houden over de
toegankelijkheid in Stichtse Vecht. De Ondersteuner zal contact opnemen
met de voorzitter en de mogelijk bespreken dit in samenspraak met de
Adviesraad te doen.
Een klacht over huishoudelijk hulp is binnengekomen: geen actie vooralsnog vanwege een eenmalige klacht en niet collectief.

Bijeenkomsten zie ShareFile en schema besproken onder agendapunt 19.07.05:
• CO-overleg:
- Eventueel 6 augustus a.s. aansluitend op overleg met UW Ouderplatform
met taakveldgroep Jeugd;
- 28 augustus a.s.
3 september a.s.
• Plenaire vergadering:
- 14 augustus a.s.
- 11 september a.s.
• Contactpersoon overleg:
- 11 september a.s.
• Overleg Db met wethouder Hetty Veneklaas
- 9 september a.s.
• Inspiratiesessie gemeenteraad met betrekking tot sociaal domein:
- 5 september a.s. aanwezig: Db en taakveldgroep trekkers
• OCO
- Vervolg themabijeenkomst regionaal:
- 19 september a.s. aanwezig: Taakveldgroep trekker
Volgende bijeenkomst plenair: 14 augustus a.s. en CO 28 augustus a.s.
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