ASD-2017-54
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 25 augustus 2017
Presentie
Aanwezig:
Cees Buys, Mary Huisman-Bakker, Hillie Janssen en Martin Vredenduin
Afwezig: Eric Bouwhuis, Arnoud de Heus, Louisa Roosch en Maria van Schaik.
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
Een aantal mededelingen:









Hoe moeten we ons als adviesraad ontwikkelen. Nu te reactief. Moeten we pro-actiever zijn
en meer ongevraagd advies geven?
Hoewel iedereen een plausibele reden heeft, maakt Martin zich toch wat zorgen over de
geringe opkomst op de vergaderingen.
Nota Zorgpact zou worden toegestuurd door de Regio, maar dit is niet gebeurd.
De matrix inkoop jeugd GGZ wordt ons nog toegestuurd.
Mary is bij een bijeenkomst van eht Ministerie van Sozawe geweest. Zij stuurt de stukken
door naar de andere leden van de adviesraad.
Martin heeft contact gehad met Els van der Poll. De vorige vergadering kon niemand van het
wijkteam aanwezig zijn. In het gesprek is een aantal zaken opgehelderd. Binnen de
adviesraad bestaat de behoefte om een keer met vertegenwoordigers van het wijkteam te
praten.
Bij de gemeente is geen overzicht van kinderen die ten onrechte niet naar school gaan (i.v.m.
privacy wetgeving).

Advies verordeningen
De herschreven verordeningen zijn aan de adviesraad voor advies voorgelegd. Er zijn wel wat
wijzigingen, maar de jurist van de gemeente heeft verklaard dat het gaat om uniformering binnen de
regio en het verwerken van jurisprudentie. Er zijn geen echte beleidswijzigingen.
Sluiting van het besloten gedeelte
Opening van het openbare gedeelte
Contact met de achterban
Cees geeft een korte introductie en er volgt een levendige discussie. Hillie maakt melding van
bijeenkomsten van de adviesraad Stichtse Vecht. In deze bijeenkomsten nemen leden van de
adviesraad in gesprekken kennis van de problemen die cliënten in het sociaal domein tegen komen.
Afgesproken wordt dat iedereen vijf hoofdthema’s formuleert en vervolgens inventariseert welke
achterban daarbij hoort en hoe deze het best kan worden bereikt.
Martin zal nagaan of de website voor doelgroepen wat aantrekkelijker gemaakt kan worden.
Invulling vacature
De vacature van Maria moet nog worden ingevuld. Maria had specifieke aandachtsgebieden en die
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missen we nu zeer. Breed werven is wellicht niet de goede weg. Gericht zoeken lijkt beter. Vraag is of
iedereen wil nadenken over geschikte opvolgers en deze namen aan Martin door te geven.
Wat verder ter tafel komt
Mary gaat op 1 september naar de laatste test-sessie van KiesZo, een website waarop waarderingen
van zorgaanbieders kunnen worden vermeld.
Cees en Hillie zijn de volgende vergadering afwezig.
Sluiting
Om 16.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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