NOTULEN
Datum

: 16 januari 2020

Bijeenkomst

: Adviesraad Sociaal Domein

Aanwezig

: Wim Koch ( voorzitter), Ayse Boya, Kees Sterrenburg, Annemarie Groothedde,
Esther Wissink, Wim Mooijman, Tom Delfgaauw, Henny Jansen en Majella Schreurs

Afwezig

:/

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
Terugkoppeling gesprek met wethouder Henk van Zeijts. Goed om op regelmatige basis
elkaar te spreken. Vanuit de wethouder komt het voorstel om gezamenlijk met onze
voorzitter cliënten vanuit de Wmo te bezoeken. Verzoek is om hierover na te denken.
We dienen hierover wel goede afspraken te maken. Vanuit de leden is de wens om input
te kunnen leveren voor dit overleg. Dit wordt geagendeerd door de secretaris, zodat
tijdig input kan worden opgehaald.
2. Toelichting nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Beleidsmedewerker A. Koster komt dit toelichten. Wat dit inhoud en hoe dit tot stand is
gekomen. Er wordt vanuit de leden extra toelichting gevraagd onder andere over hoe de
gemeente tot keuzes is gekomen. Een groot deel van de publieke gezondheidzorgtaken laten
we (wettelijk verplicht) uitvoeren door (jeugd)gezondheidszorgorganisaties. Naast landelijke
kaders (Wet publieke gezondheid, landelijke gezondheidsnota) zijn er ook lokale kaders
(preventievisie, algemeen beleidskader sociaal domein) die van invloed zijn op deze
gezondheidsnota. Omdat deze gezondheidsnota veel raakvlakken heeft met de
preventievisie is een gezamenlijk (PAK)-proces gelopen. Het gezondheidsbeleid gaat
binnenkort richting het College. Afgesproken wordt dat de adviesraad de nota krijgt ter
informatie.
3. Concept advies ‘t Baken
We hebben inmiddels ook het evaluatierapport ontvangen. Hierin wordt ook een
cliëntenraad genoemd. Mooi dat we dit signaal al opgevangen hadden en al een advies
hiervoor klaar hebben liggen. Wel dient het advies nog wat aangepast te worden met deze
informatie. Besloten wordt om voor het advies over het evaluatierapport echt wel de tijd te
nemen en het conceptadvies te agenderen voor de volgende vergadering. De heren
Delfgaauw en Sterrenburg pakken dit op en bereiden dit voor. Dit advies kan met de
genoemde aanpassingen richting het College.
4. Vaststellen notulen en actielijst d.d. 13 december
Pagina 1; geen opmerkingen
Pagina 2: geen opmerkingen
Vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Er zijn eind december enkele beleidsdocumenten vastgesteld. De heer Sterrenburg heeft dit
opgevraagd. Door de secretaris zijn deze stukken voor een ieder geprint ter informatie. Het
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gaat om de verordening Wmo 2020, Beleidsregels Wmo
en beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en
minimabeleid 2020.
6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
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