ASD-2017-35A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 19 mei 2017
Presentie
Aanwezig:
Cees Buys, Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Hillie Janssen, Louisa Roosch, en Martin
Vredenduin.
Afwezig: Eric Bouwhuis, Maria van Schaik en Jessika de Wayer.
Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
Martin opent de vergadering.
De presentielijst wordt getekend ten behoeve van de aanwezigheidsvergoeding.
Vaststellen agenda
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
Notulen voorgaande twee vergaderingen
Hillie complimenteert Cees met de kwaliteit van zijn verslagen. Cees wordt met onmiddellijke ingang
benoemd tot secretaris.
Mededelingen
De Adviesraad laat een groot deel van haar budget onbenut.
De stukken van de Adviesraad moeten beter worden gecontroleerd op taal- en typefouten.
Veilig Thuis G&V scoort inmiddels veel beter.
Recente adviestrajecten
Er komt van de zijde van de gemeente nog een officiële reactie op het advies mantelzorgwaardering.
Het ex-WTCG-stuk (chronisch zieken) is uit de evaluatie minimaregelingen gehaald en wordt apart
afgewerkt. Ons advies ten aanzien van dat onderdeel wordt overgenomen.
Beleidsnota sociaal domein
Van de Adviesraad mag worden verwacht dat deze een inbreng levert.
Mary heeft gesproken met de coördinator van het Sociaal Wijkteam. Uit dit gesprek is een aantal
attentiepunten naar voren gekomen.
Hillie zorgt dat alle leden het nu geldende beleidsplan ter beschikking krijgen. Dat is nog in de SWW
tijd opgesteld.
De Adviesraad inventariseert een aantal onderwerpen die aandacht behoeven in de beleidsnota.
Openbaar gedeelte van de vergadering
Verantwoording 2016
Wensen ten aanzien van samenwerking en communicatie moeten nog in de verantwoording worden
verwerkt. De Adviesraad wil graag in de projectplanning worden opgenomen.
Analyse zorggebruik 2015
Dit stuk is meer een opsomming. Een echte analyse ontbrak. Een leuk begin, maar je mist
“doorpakken”.
Klachtenregeling
Wellicht een apart adviesproject van maken. Klachtorganen zijn primair juridisch ingestoken.
Belangrijker is problemen oplossen in plaats van nagaan of de regels zijn gevolgd. Mensen met
klachten over de zorg moeten nu feitelijk dezelfde procedures doorlopen als iemand die een
probleem heeft met zijn dakkapel.
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De regionale ombudsman is definitief van tafels.
Dit najaar de klachtenproblematiek opnieuw oppakken.
Verbetering processen adviesraad/budget gemeente
De punten van verbetering worden geparkeerd bij de secretaris.
Een punt is de bijscholing van leden van de adviesraad, waardoor zij beter zijn toegerust voor hun
taak in de Adviesraad.
W.v.t.t.k.
Werkgroep Inkoop Jeugd GGZ komt in een stroomversnelling en we hebben weinig gelegenheid om
hier nog invloed uit te oefenen.
In september organiseert de regio een zorgcongres in Gooiland.
Er is een nieuwe coördinator voor Samenkracht. De rol van de adviesraden wordt verder naar
achteren geplaatst.
Sluiting
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