ASD-2017-14
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 13 januari 2017
Presentie
Aanwezig:
Eric Bouwhuis, Cees Buys, Hillie Janssen, Louisa Roosch, Martin Vredenduin en Jessica de Wayer.
Afwezig: Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker 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.
Afronding selectieprocedure
Eric Bouwhuis woont, als nieuw lid, de vergadering voor het eerst bij. Er wordt een voorstelrondje
gedaan.
Overleg met de contactambtenaar
Margy Overeynder en Marleen Voorn (beleidsambtenaren) wonen voor dit agendapunt de
vergaderingen bij.
Diverse leden van de adviesraad kaarten een algemeen voortdurend communicatieprobleem aan. Er
worden wel adviezen uitgebracht, maar er komt geen reactie terug.
Ter verbetering wordt besloten om aan het begin van elke vergadering tijd in te ruimten voor overleg
met de contactambtenaar.
Margy geeft aan dat dit jaar het minimabeleid wordt geëvalueerd. Graag ziet zij de inbreng van onze
kant voor 1 juli tegemoet.
Vaststellen notulen vorige vergadering
Hillie merkt op dat de notulen erg kort zijn en weinig informatie geven voor iemand die niet bij de
vergadering is geweest. Zij pleit voor het benoemen van een secretaris. Martin geeft aan niet echt de
behoefte aan een secretaris te hebben. Veel zaken regelt hij gaandeweg en een secretaris betekent
alleen maar meer overleg. Een notulist kan wel waarde toevoegen. Besloten wordt dat de leden van
de adviesraad bij toerbeurt notuleren en dat iedere keer bij aanvang van de vergadering wordt
vastgesteld wie notuleert. Cees geeft aan de eerstvolgende vergadering te notuleren.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Uitgebrachte adviezen en stukken
Zoals eerder aangegeven, zal Marleen in de volgende vergadering toelichten wat er met onze notitie
over de evaluatie van de beleidsnota’s is gedaan.
Verder zijn we in afwachting van de matrix naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen
Bescherming en Opvang en van de herziene versie van het beleidsplan. Daarover mogen wij opnieuw
adviseren.
Naar aanleiding van signalen over onjuist optreden vanuit de gemeente naar uitkeringsgerechtigden
heeft Martin een vraag uitgezet bij Margy. Daar is ook een schriftelijke reactie op gekomen van de
gemeente. De gemeente herkent zich niet in de kritiek. Wel is het zo dat altijd een huisbezoek bij een
aanvraag wordt afgelegd. Dat is in het kader van het inventariseren van de problematiek. De regels
met betrekking tot huisbezoeken, etc. worden nageleefd.
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Sluiting van het besloten gedeelte
Opening van het openbare gedeelte
Discussie over activiteiten 2017
Onderwerpen:
Evaluatie minimabeleid, beleidsnota sociaal domein.
Communicatie met de achterban
Meer bekendheid geven van de website via de lokale bladen.
Artikel met een foto in Weekblad Wijdemeren en de Nieuwsster.
Vormgeving adviezen
Mogelijk overnemen van het Weespse model.
Taakverdeling
Iedereen kijkt al vanuit zijn eigen specialiteit.
Zichtbaarheid
Zie communicatie.
Regionale samenwerking
Vanuit het RVO heeft Martin de opdracht om de namen van de specialisten Jeugd en Participatiewet
te verzamelen en bijeenkomsten met deze specialisten te organiseren. Mary is bij ons specialist
Jeugd en Cees is dat voor Participatiewet.
Overige onderwerpen
Martin geeft aan Weesp de oprichting een Cliëntenraad SZ wil onderzoeken. De Adviesraad zit meer
op advisering en niet op belangenbehartiging. De leden vinden dat dit ook binnen de adviesraad
moet kunnen.
Wat verder ter tafel komt
Louisa meldt verder dat zij uit haar professionele netwerk signalen opvangt dat het bij de JGZ qua
bezetting knelt. De JGZ is overgegaan van Utrecht naar Regio Gooi en Vecht. Het signaal is nog wat
vaag. Louisa zal proberen meer duidelijkheid over de situatie te krijgen, voordat de adviesraad
hiermee aan de gang gaat.
Sluiting
Om 16.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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