Versie 0
VERGADERING
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Datum:

16 maart 2018

Aan:

Leden Adviesraad Sociaal Domein Hilversum

Van:

Anja Wijnands-van Daal, voorzitter
datum :
tijd
:
locatie :

donderdag 25 april 2019
van 10.30 – 13.30 uur
Raadhuis, Dudokpark 1 te Hilversum, Tuinkamer

DEEL I: Algemeen deel A
Agenda:
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Mededelingen
- Bericht van verhindering:
- Opvolging contactpersoon dhr. Kaan

* vaststellen

Terugblik kennismakingsgesprek 28/03 met de vier wethouders
- acties afgesproken:
*BOT overleg over sport en inclusie met wethouder Voorink
*Overleg met wethouder Walters en Versa in de vergadering
3.

Ingekomen en verzonden post

* doornemen

Ingekomen stukken: zie ook overzicht onderaan deze agenda
25/03: Samenkracht! bijeenkomst over inwonerportaal 1 mei
25/03: Minister wil verbetering doelgroepenvervoer - tijdstip bijeenkomst doelgroepenvervoer zie7
25/03: PCOB: ontwikkelen alternatieve woonvormen voor ouderen; wil de ArSD zich daar voor inzetten?
26/03: verslag bijeenkomst BVS 21 maart 2019 minimabeleid en schuldhulpverlening zie7
28/03: Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland Uitnodiging 18 april : 'De mens centraal, geen probleem?'
28/03: Samenkracht! bijeenkomst 17/04 voor adviesraden in de regio over Doelgroepenvervoer en informatie OVconcessie zie7
28/03: Nu op youtube: training voor belangenbehartigers en raadsleden ‘Maak je sterk voor werk’
om zich sterk te maken voor werk voor mensen met een beperking.
01/04: Samenkracht bijeenkomst 01/05 Inwonerportaal voor adviesraden; zelf aanmelden zie7
05/04: Symposium 4 juli 2019 'Op naar een schuldenvrije generatie!'
13/04: Onderzoek naar domeinoverstijgende hulpmiddelen en de diverse partijen die daar stem in hebben. Alles
teneinde langer thuis te kunnen wonen. B
13/04: informatie tbv bijeenkomst Doelgroepenvervoer: Vernieuwingsagenda ministeries VWS en I&W ‘Iedereen
Onderweg’ B
Verzonden post:
27/03: mail aan wethouders over doel en bespreekpunten overleg 28 maart 2019
06/04: mail voorzitter met Jaarverslag 2018 aan ons netwerk
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4.

Bespreken (verzonden) adviezen
Geen bijzonderheden

5.

Huishoudelijke zaken Adviesraad
Stand van zaken vacatures
- terugkoppeling contact met sollicitant voor de vacature doelgroep Jeugd

6.

Bijgewoonde/bij te wonen bijeenkomsten
21/03 beeldvormende sessie Minimabeleid
04 en 18/04 gesprek met mw. Van Parijs over concept Transformatie Sociaal Domein:
- 04/04 Tuinkamer: WdW, DvZ, HS, IR(onder voorbehoud)
- 18/04 0.41 Stadskantoor: TdM, DvZ, AB, HS, AW
- datum? Terugkoppeling regulier overleg met dhr. Böhm
01/05 Samenkracht! bijeenkomst over inwonerportaal 1 mei (AW, HS)

* bespreken

09/04 bijeenkomst Doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en Valys) (AW)
21/03 bijeenkomst BVS Wijken en buurten WdW B
21/03 bijeenkomst BVS minimabeleid en schuldhulpverlening Schuldhulp AB
17/04 Samenkracht! bijeenkomst voor leden adviesraden in de regio over Doelgroepenvervoer en
informatie OV-concessie (HS)
7.

Bestuurlijk functioneren op het Raadhuis (15 minuten)
- van gedachten wisselen en delen van ieders ervaringen

* bespreken

DEEL II: Informatie-uitwisseling en bespreking met de gemeente

8.

Mededelingen/informatie van de gemeente (mondeling)

9.

Openstaande acties van de gemeente (actielijst) B

10.

Sociaal Plein

* doornemen

DEEL III: Algemeen deel B
11.

12.

Notulen en actielijst
- Notulen vergadering 21 maart 2019 versie 2
- Actielijst 21 maart 2019 versie
- kort verslag kennismakingsbijeenkomst 28 maart 2019 versie

* goedkeuren
* doornemen

Rondvraag en sluiting
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Ingekomen mail ter informatie:
a. Mail
b. mail
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