ASD-2017-35A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 13 januari 2017
Presentie
Aanwezig:
Cees Buys, Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Hillie Janssen, Louisa Roosch, Maria van Schaik
en Jessica de Wayer.
Afwezig: Eric Bouwhuis en Martin Vredenduin.
Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
In verband met de afwezigheid van Martin Vredenduin hanteert Mary Huisman-Bakker de virtuele
voorzittershamer.
De presentielijst wordt getekend ten behoeve van de aanwezigheidsvergoeding.
Vaststellen agenda
Punt 9 (Advisering Bescherming en Opvang) wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
De agenda wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.
Startnotitie beleidsplan sociaal domein 2017-2020
(In aanwezigheid van Marleen Voorn)
Marleen heeft een startnotitie gemaakt. Op 1 juni 2017 vindt een consultatiebijeenkomst plaats. Zij
nodigt de adviesraad daar ook voor uit. Zij vraagt om input van de adviesraad.
Na een korte discussie over de rol van de adviesraad (kan de adviesraad nog wel advies geven als zij
inhoudelijk betrokken is bij de opzet van het beleidsplan) zeggen de leden van de adviesraad toe
graag mee te willen werken.
Voorstel mantelzorgwaardering 2017
(In aanwezigheid van Ria Zoetmulder)
Ria licht de uitgangspunten voor het mantelzorgcompliment 2017 toe. Aan het voorstel is een
evaluatie van de uitvoering van het mantelzorgcompliment 2016 vooraf gegaan. De Adviesraad
complimenteert Ria met de grondigheid van de evaluatie.
Uitgangspunt is een compliment van EUR 200,00, dit jaar alleen in geld. Er wordt wel nagedacht over
andere vormen, zoals een kortingspas.
De Adviesraad zal op korte termijn advies uitbrengen.
Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering
Er worden enkele kleine aanpassingen aangebracht.
Advies pilot Durven doen en vertrouwen
Martin heeft inmiddels een concept advies geschreven. De tijdens de vergadering gemaakte
opmerkingen worden in het definitieve advies verwerkt.
Nota evaluatie minimaregelingen
De Adviesraad kan zich vinden in de voorstellen, maar vindt ook dat nagedacht moet worden over
een zorgverzekeringspakket, waarin ook het eigen risico en de eigen bijdragen geheel of gedeeltelijk
zijn afgedekt. De Adviesraad zal advies uitbrengen.
Advisering beleidsnota Bescherming en Opvang
Naar volgende vergadering.
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Evaluatie gesprek wethouders
Naar volgende vergadering.
Opening van het openbare gedeelte van de vergadering
Wat verder ter tafel komt.
Jessica brengt enige voorstellen in die de efficiency van de Adviesraad kunnen verhogen.
Sluiting
Om 16.00 uur wordt de vergadering gesloten.
MJV-25-6-2017

