ASD-2017-60
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 25 augustus 2017
Presentie
Aanwezig:
Eric Bouwhuis, Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Louisa Roosch, Martin Vredenduin en Jessika
de Wayer (alleen bij punt 1 en gedeelte punt 2)
Afwezig: Cees Buijs en Hillie Jansen (beiden met kennisgeving en wegens vakantie).
Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De presentielijst wordt getekend ten behoeve van de aanwezigheidsvergoeding.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Jessika treedt om persoonlijke redenen uit de adviesraad.
Martin geeft een toelichting op de ontwikkelingen van het Zorgpact Gooi en Vechtstreek. Dit plan is
stopgezet omdat er vanuit de landelijke overheid een landelijk vergelijkbaar plan wordt ontwikkeld.
De middelen worden nu ingezet voor vergelijkbare acties in de sectoren jeugd en welzijn.
Naar aanleiding van het voorgaande ontstaat een discussie over de communicatie vanuit de regio en
gemeente naar adviesraden. Vooral in de regio wil men vooral informatie ophalen vanuit de
adviesraden. Communicatie de andere kant op is minder vanzelfsprekend. Dat is volgens Martin niet
eens zozeer opzet. Beleidsambtenaren zitten in een bepaald beleidsproces. Inbreng van adviesraden
kan inhouden dat men in dit proces een andere afslag moet nemen en dat geeft in de praktijk dan
problemen. Enige remedie is om er kort op te blijven zitten.
Notulen vorige vergaderingen
Worden goedgekeurd.
Lokale beleidsagenda (MAG)
Marleen Voorn geeft een toelichting. De maatschappelijk agenda geeft vooral aan wat de gemeente
wil bereiken. De verbindingen tussen de verschillende terreinen worden goed zichtbaar gemaakt.
Daarna wil men met de partners in het veld tot een verdere invulling komen.
De Adviesraad krijgt de conceptversie toegestuurd en zal begin november reageren.
Preventie- en handhavingsplan Alcohol
Het regionale plan is vastgesteld. De Adviesraad heeft geen gelegenheid gekregen om hierover te
adviseren. Vanuit de gemeente is aangegeven dat de Adviesraad om advies zal worden gevraagd
over de gemeentelijke invulling.
Louisa heeft het regionale plan aan een eerste beoordeling onderworpen. Zij vindt het jammer dat
het plan alleen betrekking heeft op alcohol en niet ook op roken.
Tussentijdse evaluatie handhaving Participatiewet. IAOW en IOAZ
De Adviesraad zal hierover een advies uitbrengen, dat ook op de website zal komen.
Opening van het openbare gedeelte
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Contact met de achterban
De door Cees op zijn concept ontvangen reacties zijn door hem gebundeld.
Mary merkt op dat er eigenlijk al heel veel is. Zij heeft een groot netwerk dat zij kan aanspreken.
Anderen constateren dat ze vanuit hun werk al veel informatie hebben.
Besloten wordt om de notitie van Cees te laten bezinken en te bekijken waar nog gaten liggen.
Invulling vacatures
Er zijn twee vacatures. Besloten wordt om nog niet openbaar te gaan werven, maar eerst in de eigen
netwerken te kijken naar personen die zich wat duurzamer aan de adviesraad willen verbinden.
Lidmaatschap Koepel van Adviesraden Sociaal Domein
Een lidmaatschap lijkt de leden wel nuttig. Martin geeft aan dat een vertegenwoordiging van de
koepel tijdens het regionaal voorzittersoverleg een presentatie komt geven over het werk van de
koepel.
Sluiting
Om 16.00 uur sluit Martin de vergadering.
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