ASD-2017-48A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 7 juli 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.
Mededelingen
Maria van Schaik stapt om persoonlijke redenen uit de adviesraad.
Op 1 juni 2017 is Martin bij een brainstormsessie geweest voor het nieuwe beleidsplan sociaal
domein. De inbreng was nogal rijp en groen door elkaar. Daar was niet direct een lijn in te
ontdekken.
Veilig Thuis van de regio Gooi en Vechtstreek heeft van de inspectie een uitstekende beoordeling
gekregen, heeft Martin in een overleg met de regio begrepen.
Sociaal Wijkteam in aanwezigheid van een lid van het Sociaal Wijkteam (SWT)
Doel van het gesprek is om uit de eerste hand de ervaringen van het SWT te kunnen vernemen. Enige
jaren terug heeft de adviesraad geadviseerd over de opzet van de wijkteams, toen nog in SWWverband. De huidige invulling lijkt op een aantal punten nogal af te wijken van het voorstel waarover
is geadviseerd.
Door omstandigheden kon echter niemand van het SWT aanwezig zijn in de vergadering.
Martin zal contact zoeken met Els van der Pol om in een persoonlijk gesprek nadere informatie te
verkrijgen.
Beleidsplan Sociaal Domein
Marleen Voorn is in de vergadering aanwezig om een nadere toelichting te geven op het proces.
Marleen is positief over de uitkomsten van de brainstormsessie van 1 juni 2017. Zij reikt een
overzicht van de ingebrachte punten uit.
Mary heeft een lijst van vragen over en attentiepunten voor het beleidsplan opgesteld. Martin zal
deze lijst inscannen en naar Marleen toe sturen.
Verslag 19 mei 2017
Wordt na een paar kleine wijzigingen vastgesteld.
Evaluatie gesprek met de wethouders
Binnen adviesraad is hierover verslag gedaan. Dit is toereikend.
Zorgpact Regio Gooi en vechtstreek
Om onderbezetting in de thuiszorg (huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging) te voorkomen
heeft de regio met de zorgaanbieders een zorgpact opgesteld. De aanbieders moeten banen
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continuïteit bieden. De regio financiert opleidingen van geschikte kandidaten die langs de kant zitten
met een bijstandsuitkering.
Martin zit namens de adviesraad in de Samenkracht werkgroep.
Openbaar gedeelte van de vergadering
Samenkracht- contact met de achterban
Op dit moment adviseren de leden van de adviesraad op basis van hun eigen kennis en ervaring, het
eigen onderbuikgevoel en niet zozeer op basis van de mening van de achterban. Er bestaat behoefte
om voor adviezen de achterban te consulteren. Daar is op dit moment geen gelegenheid voor.Cees
maakt hiervoor een discussie notitie. Deze wordt de volgende vergadering besproken.
Adviestraject Jeugd GGZ
Wordt de volgende keer besproken.
W.v.t.t.k.
Geen punten ingebracht.
Sluiting
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