Verslag digitale AB vergadering d.d. 20-01-2022
Aanwezig:
Afwezig:
Nr.
1.

Martien Reidsma, Jeroen Bus, Jan Datema, Jan Berends, Coba van der Laan, Anita
Emmelkamp, Job Wolters en Ida Hofstede
Jan Zwiers
aktie door:

Opening/vaststellen agenda
Opening door Martien Reidsma. Toevoegen aan de agenda de
adviesaanvraag ouderenadviseur. (punt 6)

2.

Mededelingen/Ingekomen stukken/Uitgaande stukken
Ingekomen stukken: Inkoopprogramma van de GGD link
gestuurd naar Anita van der Schuur.
Reactie op het advies continumeting, door Trainee Pia Ketelaar
opgesteld. Complimenten. De adviezen van de adviesraad zijn
ter harte genomen door het college.

3.

Verslag vergadering 25 november 2021
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Ida.

4.

Actielijst doornemen
Contact opnemen met Daniëlle Bastings, de
managementassistente van de Sociale Teams, voor een
bijpraatafspraak met Rensina van der Velde tijdens de AB
vergadering van april 2022.

5.

Gemeente stand van zaken
Job Wolters vertelt over de stand van zaken.
- gemeenteraadsverkiezingen in maart. Er komt een nieuw
college – coalitieprogramma wordt gedeeld met de adviesraad.
De adviesraad is benieuwd naar de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen. De adviesraad adviseert het college
ongeacht de samenstelling.
- Doorontwikkeling sociaal domein loopt nog steeds.
Totaalvisie wordt besproken. De komende maanden over de
inhoud verder verwerken en ook de inwoner en de adviesraad
worden betrokken.
- Energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Men is
druk bezig met de uitwerking van de regeling.

Ida

6.

7.

Adviesaanvraag ouderenadviseur
Martien/Ida
Martien geeft een korte samenvatting van het proces van de
aanstelling van de ouderenadviseur. Er is een concept reactie op
de adviesaanvraag opgesteld door Martien. Het concept wordt
rondgestuurd voor op- en aanmerkingen, daarna door naar het
college.
Adviesaanvraag concept beleidskader preventie
- rollen en taken voor Andes en de Sociale Teams worden
gemist. De uitvoering wordt niet aangegeven. Er wordt
opgemerkt dat de uitvoering niet aan de adviesraad is.
Job Wolters geeft aan dat de preventieagenda wordt gestart,
eerst moet de visie worden vastgesteld en daarna de agenda
voor de komende periode. De adviesraad wordt zeker om
advies gevraagd.
Er wordt afgesproken dat het DB de adviesaanvraag verder
Martien/Jan/Jeroen
oppakt en het DB werkt de reactie verder uit.

8.

Nieuwsbrief Sociaal Domein
Blij met de nieuwsbrief en deze is ook van toegevoegde waarde
voor de adviesraad. Ook de podcast was leuk.

9.

Rondvraag
Anita vraagt of er gratis zelftesten door de gemeente worden
verstrekt. Job gaat het navragen bij Aafke Meijering. Misschien
nakijken in de webwinkel. Anita kijkt het na en komt er bij
Martien op terug. Eventueel kan de adviesraad een ongevraagd
advies geven.

Anita

Coba geeft aan dat zij in verband met vakantie de volgende keer
waarschijnlijk niet aanwezig is.
10.

Nr

Sluiting
Martien sluit de vergadering.

Datum

Actielijst adviesraad sociaal domein
Wie
Wat

23.

28-10-‘21

Ida

Rensina van der Velde uitnodigen voor de
vergadering van april 2022 om bij te praten

1.

20-01-‘22

Martien/Ida

Concept advies ouderenadviseur rondsturen
voor op- en of aanmerkingen, daarna naar
college

2.

20-01-‘22

DB

Uitwerken adviesaanvraag concept
beleidskader preventie

3.

20-01-‘22

Anita

Zelftesten in de webwinkel?

Wanneer gerealiseerd

