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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 24 november 2017
Presentie
Aanwezig:
Cees Buys, Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Hillie Janssen, Louisa Roosch en Martin
Vredenduin
Afwezig: Eric Bouwhuis.
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
Het verslag van het Regionaal Voorzittersoverleg (RVO) wordt rondgestuurd.
Mary heeft in het kader van het regionale project Kies-Zo een interview gegeven, dat te zien is op
Gooi TV.
Cees heeft een masterclass Participatiewet gevolgd.
Louisa doet verslag van een aantal interessante projecten naar aanleiding van een bijeenkomst van
het Trimbos Instituut (projecten: vangnet Charlois en Straatdokters).
Notulen vorige vergadering
Notulen en openbare samenvatting worden goedgekeurd.
Maatschappelijke agenda (MAG)
Er wordt inhoudelijk gediscussieerd over de ontvangen concept versie van de MAG.
Noot: inmiddels is het advies uitgebracht.
Voorbereiden gesprek wethouders 30-11-2017
Mary, Louisa en Martin zullen daarbij aanwezig zijn.
Onderwerpen: bespreking jaarverslag Adviesraad over 2016, moet er naast de Adviesraad ook een
Cliëntenraad SZ komen?, invoegen van de Adviesraad in de planning van de gemeente, afstemmen
overleggen in 2018.
Noot: het overleg van 30 november is uitgesteld wegens afwezigheid van de contactambtenaar. Het
overleg heeft in december plaatsgevonden. Louisa en Martin waren daarbij.
Sluiting van het besloten gedeelte
Opening van het openbare gedeelte
Vergaderschema 2018
Het schema is overhandigd aan alle leden. 12 januari wordt vervangen voor 5 januari 2018. 23
februari i.p.v. 2 maart, 13 april i.p.v. 20, 21 sep. i.p.v. 28 en 9 nov i.p.v. 16. Martin past het schema
aan en stuurt deze nogmaals rond in aangepaste vorm.
Contact met de achterban
Het contact met de achterban moeten we meer zien in het kader van ‘belangenbehartiging’. We gaan
elk op ons eigen initiatief op zoek naar verdieping van de kennis op het vlak van het sociale domein.
De gemeente heeft hiervoor budget waaruit we kunnen putten. Het document van Cees kan
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iedereen gebruiken naar eigen inzicht. Waarvoor dank. We moeten ons binnen de adviesraad
blijvend ontwikkelen omdat we ook een voorbeeldrol vervullen binnen de gemeente.

Invulling vacatures
We hebben twee vacatures die ingevuld moeten worden. We hebben op dit moment een iemand in
de pijplijn die Martin weer gaat benaderen. Ook moeten we weer ‘de markt op’. Nieuwe leden
moeten toch minimaal een jaar meedraaien om er een beetje in te komen. Dit is wel een criterium bij
de werving en selectie.
Via eigen netwerken, via wethouders en ambtenaren of via sociale wijkteams zouden we in contact
kunnen komen met kandidaten. Ook in de Nieuwsster en het gemeenteblad adverteren. In de hoek
van de participatiewet zoeken we nog mensen. Jeugd is een dominant terrein en daar kunnen we
altijd aanvulling gebruiken.
Een adequate profielschets is er, maar moet geactualiseerd op het specifieke domein waarbij we
zoeken naar een ervaringsdeskundige.
Ook worden de vacatures op de eigen website geplaatst.
Lidmaatschap Koepel van Adviesraden Sociaal Domein
De vraag die op tafel kwam is: ‘wat doen ze precies?’ Martin legt uit wat hij weet van de Koepel.
Kennisdeling lijkt het grootste goed. We zouden een jaar lid kunnen worden en dan na een jaar
evalueren of en in hoeverre het nuttig was om lid te worden. Het is een clubje van zzp’ers (losse
organisatie) met behoorlijk wat ambitie. De contributie geldt per gemeente. Het gaat ook extra tijd
kosten en er komt gratis juridisch advies voor de leden. Alles overwogen te hebben, besluiten we
geen lid te worden van deze koepel. Een aantal andere adviesraden heeft overigens ook besloten
geen lid te worden. Daarmee is dit punt afgehandeld.
Wat verder ter tafel komt
a. Martin meldt dat hij na afloop van het overleg volgende week een gesprek met de jurist
van de gemeente (het onderwerp: huishoudelijke hulp). Martin wil weten hoe ze komen
aan hun normering in dit zeer specifieke werkveld.
b. Hillie memoreert dat vele psychologen afhaken in de jeugdzorg. Dit is een kwalijke
beweging.
Sluiting
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.
De bijeenkomst wordt gesloten even voor 16.00 uur
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