ASD-2020-3A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 10 januari 2020
Presentie
Aanwezig:
Afwezig:

Arnoud de Heus, Louisa Roosch, Martin Vuyk en Martin Vredenduin (voorzitter).
Mary Huisman-Bakker (in verband met verblijf in het buitenland.

Opening van het besloten gedeelte van de vergadering
De presentielijst wordt getekend ten behoeve van de aanwezigheidsvergoeding.
Gesprek met kandidaat lid 1 adviesraad
Uitkomst van het gesprek is dat de kandidaat wordt uitgenodigd en voorgedragen voor toetreding
tot de adviesraad.
Mededelingen
Op verzoek van Louisa wordt nog kort ingegaan op het meest recente overleg met de wethouders.
Arnoud en Mary zijn op 26 november 2019 bij een regionale spiegelbijeenkomst complexe
echtscheidingen geweest. De opzet is dat de eerste rijen worden bezet door ouders. Daarachter
zitten hulpverleners en andere genodigden, zoals leden van adviesraden. Een gespreksleider zorgt
voor een goede informatie uitwisseling. De ouders vertellen over hun ervaringen en wat wel en niet
goed gaat. Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de hulpverleners en andere genodigden nog
enige vragen stellen.
Belangrijke bevinding uit de bijeenkomst is dat door allerlei regels en formaliteiten de aandacht te
laat uit gaat naar de betrokken kinderen. Als eerder hulp wordt verleend aan de kinderen kan een
hoop ellende worden voorkomen.
Verslag vorige vergadering
Louisa merkt op dat zij op basis van de verslaggeving over de bijdrage van Mariëlle Verdegaal niet
helemaal kan reconstrueren wat er nu precies is gezegd. Besloten wordt om het verslag niet aan te
passen, behoudens een paar kleine aanpassingen bij de punten j, k en l.
De openbaar te maken versie wordt hierdoor niet geraakt en wordt ongewijzigd vastgesteld.
Advies concept verordening peuteropvang
Is nog keurig op tijd uitgebracht. Niet nodig om hier verder op in te gaan.
Evaluatie subsidie aanvraag individuele begeleiding
Begin december is door de Regio een subsidie aanvraag gedaan bij ZonMW voor het leerhuis
individuele begeleiding. De bedoeling was dat de voorzitter van het RVO namens de adviesraden
deze subsidie aanvraag zou ondertekenen. De voorzitter oordeelde dat de rol van de adviesraden in
het project marginaal was en de handtekening alleen maar werd gevraagd om invulling de te geven
aan vereiste betrokkenheid van ouders en kinderen. De voorzitters van de adviesraden waren het er
mee eens dat de voorzitter van het RVO de handtekening niet heeft gezet.
Gesprek met kandidaat lid 2 adviesraad
Naar aanleiding van het gesprek met kandidaat 2 besluit de adviesraad om hem uit te nodigen voor
toetreding tot de adviesraad en hem voor te dragen voor benoeming.
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Kwaliteitseisen doelgroepenvervoer
De Regio overweegt om het doelgroepenvervoer niet uit te besteden, maar zelf te gaan uitvoeren.
Op 15 januari 2020 is een bijeenkomst voor adviesraden om input te leveren voor de kwaliteitseisen.
Inmiddels hebben twee leden van de adviesraad Hilversum, twee leden van de adviesraad Weesp en
één lid van het Beraad Gooise Meren zich hiervoor aangemeld. HBEL kan niet aanwezig zijn en
Wijdemeren ook niet. De voorzitter merkt op dat dit op zich niet erg is. Het is geen noodzaak dat alle
adviesraden aanwezig zijn. De leden die zich nu hebben aangemeld, weten veel van het onderwerp
af.
Als we het hebben over kwaliteit dan gaat on het afwijkingen van de afgesproken tijden, de tijden
waarop het vervoer beschikbaar is, het juiste wagenpark, de kwaliteiten van de chauffeur, de wijze
van bundeling van het vervoer.
Of het doelgroepenvervoer wordt inbesteed, is nog niet zeker. Niet alle colleges zijn overtuigd van de
noodzaak.
Résumé PFHO G&V
In het résumé staat binnen het PFHO geen overstemming was over het voorgestelde plan
Suïcidepreventie. Louisa vraagt waarom er geen overeenstemming was. De voorzitter probeert uit te
zoeken waarom.
Louisa merkt op dat ambulancediensten niet hoeven te worden aanbesteed. De voorzitter merkt op
dat dit ook in het résumé staat. Ambulancezorg is onlangs aangemerkt als niet-economische dienst
van algemeen belang.
W.v.t.t.k.
Komende woensdag is het RVO. Daar komt Saloua Chaara het nodige vertellen over te verwachten
inkooptrajecten. Zij heeft gevraagd of naast de voorzitter ook materiedeskundigen uit de diverse
raden aanwezig kunnen zijn.
Sluiting
Om 16.00 uur wordt de vergadering gesloten.
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