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Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 15 november 2019
Presentie:
Aanwezig:
Afwezig:

Mary Huisman-Bakker, Louisa Roosch, Arnoud de Heus, Martin Vuyk, Cees Buijs,
Martin Vredenduin.
geen.

Het besloten gedeelte van de vergadering
1.

Opening door de voorzitter om 14.00 uur

2.

Mededelingen
a. Martin Vuyk wordt welkom geheten als nieuw lid van de Adviesraad. De benoeming is
door allerlei misverstanden nog niet geformaliseerd. Dat krijgt volgende week zijn beslag.
b. Cees meldt dat hij de Adviesraad verlaat en dat dit zijn laatste vergadering is. De
Adviesraad dankt Cees voor zijn constructieve bijdragen in de afgelopen vier jaar en
wenst hem veel succes met het verwezenlijken van zijn ambities.
c. Mary meldt dat zij een kandidate heeft voor de Adviesraad.
d. Martin heeft gisteren van de Regio een uitnodiging ontvangen voor een
spiegelbijeenkomst complexe echtscheidingen en gedeeld onder de adviesraadleden.
Arnoud heeft als eerste gereageerd en Mary geeft aan ook mee te willen met Arnoud.
Martin zal beide leden aanmelden voor deze bijeenkomst. Een ‘leuke’ werkvorm om
informatie op te halen bij materiedeskundigen (Regionaal leerhuis spiegelbijeenkomst).
e. Monitor Sociaal Domein staat op de agenda van het College en de Commissie, maar is
niet bij ons aangekomen. Krijgen we wel alle relevante documenten? We hebben het
idee dat we niet alle relevante adviesstukken krijgen. We blijven hier alert op.

3.

Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering onder aanpassingen
Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld en dat geldt ook voor de openbare samenvatting. Onder
Punt 6, tweede regel moet het woord ‘nodig’ nog worden toegevoegd na ../eigenheid.
Punt 7: als er een regionaal proces speelt, zou het goed zijn als we in dat proces bij aanvang
reeds betrokken worden.

4.

Toelichting door Mariëlle Verdegaal
Mariëlle geeft een toelichting op de planning voor het komende jaar.
Na haar toelichting verlaat Mariëlle de vergadering weer.
Haar toelichting wordt zeer op prijs gesteld..

Het openbaar gedeelte van de vergadering
5.

Inbesteding doelgroepenvervoer
Hier hebben we het net al over gehad. Het advies is al verstuurd. We hopen komende
woensdag wel een reactie te ontvangen van de risico’s. Ook is het wel zaak dat de
gemeenteraden hier wel iets over moeten melden. Nu zijn ze niet aangesloten. De
organisatie omvat ca 250 mensen en er moeten auto’s geleased worden en ook logistieke
coördinatie is nodig (planbaar en niet-planbaar vervoer). We gaan het woensdag zien. Martin
is daarbij.
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6.

Verordening WMO 2020 (reactie College)
De reactie is binnengekomen. Op zich een prima reactie met een aantal toezeggingen. Het
voelt een beetje als ‘sussen’ naar ons toe. Geruststelling jegens de Adviesraad.

7.

WVTTK
a. Het vergaderschema: Martin meldt dat hij het schema van dit jaar heeft aangehouden
voor 2020. Globaal genomen is het voor iedereen acceptabel en is ook in ieders agenda
ingevuld.
b. Mobiele nummer van Martin Vuyk is rondgedeeld naar de leden van de Adviesraad.

8.

Sluiting
Alles besproken hebbend, sluit de voorzitter de bijeenkomst.

