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1. Woord vooraf door de voorzitter 
 
Beste lezers, 
 
Voor u ligt een papieren versie van het Jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal 
Domein Stichtse Vecht of U kijkt op uw scherm naar dit verslag. 
 
Het jaarverslag is wat uitgebreider geworden dan oorspronkelijk de bedoeling was. De 
reden is dat wij ons realiseerden dat nog (te) veel inwoners niet precies wisten wat onze 
taak, missie en positie was in Stichtse Vecht en hoe een en ander georganiseerd is. 
Vandaar dat we daar -opnieuw- wat dieper op ingegaan zijn. 
 
In Financieel opzicht zijn wij ruim binnen ons budget gebleven. Dit heeft enerzijds te 
maken met het feit dat de Adviesraad nog steeds kampt met een onderbezetting door 
weinig aanwas van leden. Uit 8 sollicitanten in 2019, zijn er 4 gekozen, waarvan 2 
inmiddels om voor hen moverende reden, weer hebben bedankt wat betekent dat de 
uitgaven voor de vrijwilligersvergoeding, scholing en dergelijke aanzienlijk minder zijn. 
Anderzijds hebben wij in 2019 slechts één Inspiratiesessie kunnen organiseren, zodat wij 
totaal dit jaar aanzienlijk minder uitgaven hadden. Overigens voorzien wij voor dit 
huidige jaar 2020 een situatie die met name door de Corona pandemie niet heel veel 
anders zal zijn. 
 
Ten tijde van het samenstellen van de definitieve versie van het jaarverslag bestaat de 
Adviesraad uit 5 leden in plaats van de beoogde 10 leden waarop de begroting is 
gebaseerd. 
 
Maar het gaat natuurlijk vooral om de gevraagde en ongevraagde adviezen die wij, in 
samenspraak met onze netwerkgroepen, gegeven hebben. Nog steeds is het voor ons 
van cruciaal belang om de uitkomsten van onze adviezen goed te blijven volgen; van 
vrijblijvendheid kan geen sprake zijn! 
 
Het gaat niet om de waan van de dag, maar om het mee-ontwikkelen van een integrale 
visie op alle beleidsterreinen, die meer gericht is op de toekomst.  Waarin de inwoners 
van Stichtse Vecht zich moeten herkennen, zich gehoord voelen en derhalve in kunnen 
participeren. 
 
Transparantie staat hoog in ons  vaandel van de  Adviesraad, kijk dan  ook  regelmatig op 
onze website: www.adviesraadstichtsevecht.nl en reageer vooral met een e-mail: 
adviesraad.stichtsevecht@gmail.com 
 
Tot slot: dank aan al die mensen die zich voortdurend inzetten voor anderen in onze 
kleine samenleving Stichtse Vecht. 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein SV, 
 
Tom A. Boon 
Voorzitter 
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2. Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
 

2.1. Visie, missie en doelstellingen 
 

Visie 
De Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht, een door het college van B&W ingestelde, 
onafhankelijke adviescommissie (hierna de Adviesraad), geeft gevraagd en ongevraagd 
onafhankelijk advies aan het college met het doel om het gemeentelijk beleid en de 
uitvoering hiervan te beïnvloeden, zodat alle inwoners op basis van zelfredzaamheid 
optimaal kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad stelt nadrukkelijk hierbij 
op te komen voor een sociaal leefbare samenleving met bijzondere aandacht voor de 
mens in kwetsbare omstandigheden. 
 

Missie 
De Adviesraad wil een raad zijn voor alle inwoners. De Adviesraad:  

• Bevordert de sociale samenhang en de zelfredzaamheid, waardoor er sprake is van 
optimaal kunnen participeren in de samenleving; 

• Adviseert en monitort het gemeentelijk beleid op doelmatigheid.  
 

De Adviesraad vervult hiertoe de navolgende rollen 

• Signaleren 
De Adviesraad signaleert voor het college, zowel mondeling als schriftelijk, 
knelpunten, ontwikkelingen en kansen ter verbetering van het gemeentelijk beleid; 

• Initiëren 
Zet, waar mogelijk, overleg in gang c.q. organiseert bijeenkomsten/ inspiratiesessies 
in samenwerking dan wel na overleg met het college; 

• Adviseren 
Voorziet het college, zowel gevraagd als ongevraagd, van advies; 

• Evalueren 
Stimuleert en/of initieert de evaluatie van het gevoerde beleid en de kwaliteit 
daarvan; 

• Creëren 
Levert input/cocreatie voor het optimaliseren van het door het college geïnitieerde 
bestaande en nieuwe beleid. 

 

Doelstellingen 
De Adviesraad vervult zijn rol vanuit het algemene belang en het perspectief van alle 
inwoners en in het bijzonder vanuit het perspectief van de kwetsbare groepen en 
individuen. De Adviesraad: 

• Werkt integraal en overkoepelend en waakt ervoor niet specifiek de belangen van 
één of enkele (belangen)groep(en) te dienen; 

• Onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/ achterban) 
en is voor hen zichtbaar; 

• Vormt zich een zo volledig mogelijk beeld van de behoeften en voorzieningen, lokaal 
en regionaal, die noodzakelijk en wenselijk zijn om de inwoners optimaal binnen de 
maatschappij te laten functioneren; 

• Volgt het beleid, treedt waar nodig op als cocreator, en de wetgeving op 
gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als 
adviseur van het college. 
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2.2 Organisatiestructuur en werkwijze  
De Adviesraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, 
een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De Adviesraad heeft, inclusief 
de onafhankelijke voorzitter, maximaal 10 leden. De leden zijn vrijwilligers, die zich 
committeren voor minimaal vier uur per week; voor de voorzitter is dit tien uur per 
week. Maandelijks komt de Adviesraad plenair bijeen. Deze plenaire bijeenkomsten zijn 
openbaar en het verslag van de bijeenkomst wordt ook gepubliceerd op de eigen 
website, die te vinden is onder: www.adviesraadstichtsevecht.nl 
 

2.3 Beleidsvelden en Taakveldgroepen 
Beleidsvelden 
De Adviesraad adviseert en borgt de brede burgerparticipatie op de volgende beleids-
velden: 

• Taakveldgroep 1: Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo); 

• Taakveldgroep 2: Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening en Werk en 
 Inkomen); 

• Taakveldgroep 3: Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs).  
 

Taakveldgroepen 
Ieder beleidsveld is onderdeel van een taakveldgroep. Deze bestaat uit 3 kernleden, die 
op basis van hun deskundigheid en affiniteit de beleidsvelden bedienen. Zij vervullen 
een actieve rol in het realiseren van de periodiek vastgestelde doelen per beleidsveld. 
Deze doelen zijn opgenomen in het Jaar/werkplan in combinatie met de Beleidsagenda 
van de ambtelijke organisatie welke elke maand plenair wordt geüpdatet/ besproken.  
 
Elke taakveldgroep heeft een coördinator (TO), die de doelen bewaakt en de werkzaam-
heden aanstuurt. De drie taakveldgroep coördinatoren hebben maandelijks een coördi-
nerend overleg (CO) met het dagelijks bestuur. Conceptadviezen, geformuleerd door 
taakveldgroepen, worden plenair door de voltallige Adviesraad in een vergadering 
besproken en vastgesteld.  

 

2.4 Relatie met het college van burgemeester en wethouders 
Vanuit het college worden, conform de in het instellingsbesluit, vastgesteld op 24 
oktober 2017 met in werking vanaf 1 maart 2018, vastgestelde adviesprocedure, de 
adviezen behandeld en vinden er structurele terugkoppelingen en/of benodigde 
overleggen met de Adviesraad plaats. Vanuit het college is per 1 juli 2018 voor 16 uur 
een betaald ondersteuner, na bijna 6 jaar de secretaris/ penning meester te zijn 
geweest, ter beschikking gesteld. 
 

2.5 Relatie met netwerkgroepen/achterban 
De Adviesraad onderhoudt actief contact met alle relevante partijen (netwerkgroepen/ 
achterban) en is voor hen zichtbaar als onafhankelijk orgaan. De Adviesraad zorgt 
middels contacten met de netwerkgroepen/ achterban ervoor tijdig signalen op te 
vangen en zo op de hoogte te zijn van specifieke behoeften van deze partijen. De 
netwerkgroepen/ achterban leveren in de meeste gevallen input aan het (gevraagd en 
ongevraagd) adviesaanvragen. Voorbeelden van netwerkgroepen/ achterban waarmee 
op dit moment structurele contacten worden onderhouden zijn: het Platform 
Cliëntenraden Stichtse Vecht, de Seniorenraad Stichtse Vecht, het UW Ouderplatform, 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/
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het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht, de Jongerenraad Stichtse Vecht, de 
conferentie van Kerken, de Sportraad Stichtse Vecht, etc. 
 

2.6 Dagelijks bestuur 
Door en uit de leden van de Adviesraad is het dagelijks bestuur gekozen. De leden van 
het degelijks bestuur zijn: 

• Tom Boon (voorzitter/secretaris); 

• Joris Meegdes (vicevoorzitter/penningmeester); 
Vanaf medio 2016 is het coördinerend overleg (CO) in het leven geroepen en bestaat uit 
het dagelijks bestuur aangevuld met de taakveldgroep coördinatoren.  
 

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. In principe overlegt het 
dagelijks bestuur elke maand en heeft dagelijks/wekelijks telefonisch of mailcontact. De 
taakveldgroep coördinatoren hebben regelmatig contact met een lid van het dagelijks 
bestuur en kunnen onderwerpen agenderen voor de plenaire vergadering. 
 

2.7 Samenstelling en rooster van aftreden 
In bijlage I treft u de samenstelling en het rooster van de Adviesraad aan. 
 

2.8 Financiën 
Financieel overzicht 2019 regulier werkbudget van € 35.000, - en loopt van 1 januari t/m 
31 december 2019. In haar overleg heeft het college besloten de budgetaanvraag van 
2018 te continueren voor 2019 met een werkbudget ter hoogte van € 35.000, - Dit 
werkbudget van de Adviesraad wordt uit de huidige begroting (beleid Wmo) 
gefinancierd. Zie bijlage II voor de cijfers. 
 

3. Vergaderingen en bijeenkomsten 
De Adviesraad wil graag goed geïnformeerd zijn en blijven over de gang van zaken in de 
gemeente Stichtse Vecht, de provincie en landelijk en heeft daarom veel (netwerkgroep) 
contacten en bezoekt regelmatig bijeenkomsten om de laatste ontwikkelingen te 
volgen. Ook wordt de Adviesraad gevraagd om bij netwerkgroepen/ organisaties een 
presentatie te geven. De Adviesraad heeft zich dit jaar voornamelijk gericht op de 
netwerkgroepen, die deel uitmaken van de schil om de (Brede) Adviesraad. 
 

3.1 Plenair overleg  
In 2019 kwam de raad 11 maal plenair bijeen, waarvan u de onderwerpen kunt lezen in 
bijlage III. 
 

3.2 Contactpersoon overleg met de gemeente 
Eens per maand overlegt het coördinerend overleg (CO) met de contactpersoon en 
beleidsmedewerkers van de gemeente, waarbij lopende en nieuwe zaken besproken 
worden. Ook dit jaar werd bij de adviesaanvragen met een door de raad ontwikkeld 
AAF-formulier (Adviesraad Sociaal Domein SV Adviesaanvraag Formulier) gewerkt. Via 
de websites van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Movisie en het LSR (landelijk 
steunpunt (mede)zeggenschap) kunnen alle Adviesraden het Stichtse Vecht AAF-
formulier downloaden. 

3.3 Wethouder Sociaal Domein en Werk en Inkomen overleg 
Vier keer per jaar, tweemaal per jaar per wethouder, overlegt het coördinerend overleg 
van de Adviesraad met de wethouders van het Sociaal Domein en Werk en Inkomen en 
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spreekt onder andere over het afgelopen jaar en het aankomende jaar. Het werkbudget 
voor het aankomende jaar wordt in oktober besproken met de wethouder van het 

Sociaal Domein. 
 

3.4 Overig overleg 
De leden van de Adviesraad bezoeken (bijna) allen relevante werksessies en de 
gemeenteraad bijeenkomsten en spreken ook met de wethouders, beleidsmedewer-
kers, gemeenteraadsleden, inwoners, belangenbehartigers, etc. afzonderlijk. 
 

4. Behandelde adviesaanvragen 
In het verslagjaar heeft de Adviesraad 15 adviezen uitgebracht, 11 gevraagd en 4 
ongevraagd (in 2018 was dit 1 ongevraagd advies) Zie bijlage IIII voor de lijst van 
adviezen.  
 

5. Overige activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein SV 
 

5.1 Opleiding/scholing 
De Adviesraad heeft eind van dit jaar nieuwe (aspirant)leden gedeeltelijk kunnen 
scholen. Voor 2020 zijn scholingssessies ingepland, zowel voor de leden van de 

Adviesraad als voor de netwerkgroepen/ achterban. 
 

5.2 Presentaties 
De Adviesraad heeft onder andere gesproken met en/of presentatie gegeven aan 
organisaties, die ook in haar netwerkgroepen/ achterban zitten, zijnde: 

• Platform gehandicapten; 

• Utrechtse Werktafel; 

• Seniorenraad; 

• De Jongerenraad; 

• Het LSR; 

• De Koepel van Adviesraden. 

Voor 2020 zullen onder andere Inspiratiesessies Jeugd gepland worden om de 
netwerkgroepen/ achterban en de ambtelijke organisatie nog meer te betrekken bij de 
werkzaamheden van de Adviesraad. 
 

5.3 Ontwikkeling website 
Ook dit jaar heeft er een update en uitbreiding met drie tegels van de website plaats 
gevonden. Alle werkzaamheden staan in het kader van toegankelijker/ vriendelijker zijn 
van de website, waardoor deze nog meer interactief kan worden. De website zal dan 
daardoor sneller en gebruiksvriendelijker zijn. Voor 2020 staat een wisseling/ update 
van content vanuit de Taakveldgroepen op de website. 
Zie hiervoor www.adviesraadstichtsevecht.nl en adviesraad.stichtsevecht@gmail.com op het 
contactformulier. 

 

5.4 Bezoek gemeenteraad en commissies 
Het gehele jaar bezoeken verschillende leden van het coördinerend overleg diverse 
commissies en gemeenteraadsbijeenkomsten, waarin onder andere onderwerpen 
vanuit het sociaal/ fysiek domein aan de orde komen. Daar waar nodig heeft de 
Adviesraad (in)gesproken. 
 

http://www.adviesraadstichtsevecht.nl/
mailto:adviesraad.stichtsevecht@gmail.com
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5.5 Inspiratiesessie bijeenkomsten Netwerkgroepen/ achterban 
Op 7 november 2019 heeft de Adviesraad initiatief genomen om een inspiratiesessie 
Jeugd Van Beleving naar Beleid te organiseren in Theater 4en1 te Breukelen. Deze 
Inspiratiesessie was georganiseerd in samenwerking met het UW Ouderplatform. In 
2020 zal hierop een vervolg komen. 
 

5.6 Bezoek speciale bijeenkomsten 
Het gehele jaar bezoeken verschillende leden van de Adviesraad bijeenkomsten, die 
noodzakelijk zijn voor het onderhouden van hun netwerkgroepen/ achterban, 
raadpleging en/of voor kennisvergaring. Ook zijn er binnen Stichtse Vecht diverse 
bijeenkomsten gehouden, waarbij leden van de Adviesraad aanwezig waren, zijnde: 

• Overleg Regionale Adviesraden;  

• Sportraad; 

• Platform Gehandicapten SV; 

• Bezoek aan wijkcommissies; 

• Koepel Adviesraden SD; 

• De Pauluskerk; 

• Het LSR; 

• KomErbij. 
 

5.7 Jaarverslag 
De ondersteuner heeft in concept het jaarverslag geschreven, met toevoeging 
voorwoord van de voorzitter, besproken in het coördinerend overleg, waarna het 
plenair is vastgesteld. 
 

6. Beleidsvoornemens 2020 
• Gevraagd en ongevraagd adviseren; 

• Verder doorvoeren nieuwe structuur en werkwijze; 

• Scholing van leden Adviesraad en netwerkgroepen/ achterban; 

• Uitbreiding van het aantal leden van de Adviesraad naar 10 leden;  

• Presentaties houden voor de netwerkroepen/ achterban; 

• Bezoeken van gerelateerde bijeenkomsten, studiebijeenkomsten, congressen, etc.; 

• Overleg met andere Participatieraden in de provincie Utrecht; 

• Deelnemen in werk/klankbordgroepen waar Wmo-breed zaken in spelen, 

• Cocreatie/coproductie beleidsmedewerkers; 

• Presentaties aan nieuwe beleidsmedewerkers. 
 

(Brede) Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht 
De Adviesraad heeft diverse keren plenair de werkwijze van de (Brede) Adviesraad 
Sociaal Domein Stichtse Vecht besproken, waarbij helder haar wijkwijze en structuur 
doorgenomen en besproken is evenals haar rol binnen de gemeentelijke organisatie en 
regio. Voor 2020 zal de ambtelijke organisatie in een bijeenkomst meegenomen worden 
bij de cocreatieve samenwerking en het adviesproces met de Adviesraad.  
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Bijlage I   
 

Samenstelling en rooster van aftreden 
 

Samenstelling 
Op 1 januari 2019 bestond de Adviesraad uit vijf leden 

• Pim Bout (technisch voorzitter); 

• Ans Hegeman (vicevoorzitter); 

• Louis Smeets (Ondersteuner, gemandateerd secretaris/penningmeester); 

• Marc Räkers; 

• Jac Schmits; 

• Tom Boon, aspirant-lid; 

• Joris Meegdes, aspirant-lid; 

 
Gedurende het jaar vonden enige wisselingen plaats, zijnde 

• Pim Bout heeft per 1 mei jl. de Adviesraad verlaten als technische voorzitter; 

• Tom Boon is per 1 mei jl. gekozen als voorzitter/secretaris;  

• Joris Meegdes is per 1 mei jl. gekozen als vicevoorzitter/penningmeester. 

 
Op 31 december 2019 bestond de Adviesraad uit acht leden en een ondersteuner 

• Tom Boon (voorzitter/secretaris); 

• Joris Meegdes (vicevoorzitter/penningmeester); 

• Louis Smeets, Ondersteuner, gemandateerd secretaris/penningmeester); 

• Ans Hegeman; 

• Marc Räkers; 

• Jac Schmits; 

• Margreet de With, aspirant-lid; 

• Monica Leuring, aspirant-lid; 

• Lexa van Daalen, aspirant-lid. 

 
Indien er vacatures binnen de Adviesraad zijn worden geïnteresseerden, na een gerichte 
werving op deskundigheid en taakveldgroep, als aspirant-lid toegelaten tot de 
Adviesraad. Als alle leden, na zes maanden, het erover eens zijn om het aspirant-lid tot 
lid te benoemen vraagt de voorzitter aan het college deze kandidaat, door middel van 
een aanstellingsbesluit, tot lid van de Adviesraad te benoemen.  
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Rooster van aftreden  
Onderstaand het rooster van aftreden met daarbij de datum van toetreding en herbenoe-
ming. 

 

  Datum van 

    

Naam lid: Toetreding: (Her)benoeming: Aftreden: 

    

Marc Räkers * 15-6-2011 15-6-2015 15-6-2019 

Louis Smeets 1-8-2012 1-8-2016 30-6-2018 

Ans Hegeman 23-10-2014 1-5-2015 1-5-2023 

Jac Schmits ** 01-01-2015 01-01-2019 01-01-2023 

Joris Meegdes  01-09-2018 01-09-2022 01-09-2026 

Ton Boon 01-11-2018 01-11-2022 01-11-2026 

Margreet de With 12-09-2019 12-02-2020 12-02-2024 

Monica Leuring 12-09-2019 12-02-2020 12-02-2024 

Lexa van Daalen *** 12-09-2019   

    

        

 
Reglementair kan een benoeming éénmaal verlengd worden voor een periode van vier 
jaar.  
 
* Afgetreden en is mede-initiatiefnemer van de Sociale Coöperatie Stichtse Vecht, ** 
   inmiddels tussentijds afgetreden en *** nog voor de benoeming zelf teruggetrokken.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2019 

Bijlage II 
 
Financiële cijfers 
  

       

Begroting 2019    Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden € 17.000,00 

Opleidingskosten       - 4.000,00 

PR/Communicatie      - 1.000,00 

Teambuilding   - 1.000,00 

Wervingskosten/ICT       - 2.000,00 

Inspiratiesessies/presentaties     - 7.500,00 

Facilitaire kosten   - 2.500,00 

 € 35.000,00 

Werkelijke kosten 2019      

 

Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden * € 12.726,13 

Opleidingskosten 
 

    - 645,00 

PR/Communicatie  
 

  - -  

Teambuilding   - 743,70 

Wervingskosten/ICT 
 

    - 508,20 

Inspiratiesessies/presentaties * 
 

  - 2.147,55 

Facilitaire kosten  1.916,12 

 € 18.686,70 

* De kosten van 2 uur extra ondersteuning worden uit de post Tegemoetkoming gemaakte onkosten 

leden gefinancierd. De mindere uitgaven in 2019 kunnen met name verklaard worden door de 
helaas ook in dit jaar weer onderbezetting van de Adviesraad met mede in het kielzog daarvan de 
mindere opleidingskosten, maar daarnaast in het bijzonder ook nog door het helaas niet doorgaan 
van Inspiratiesessies. 

 
 

       

Begroting/Werkbudget 2020     Bedrag 

             

Tegemoetkoming gemaakte onkosten leden  € 17.525,00 

Opleidingskosten       - 4.000,00 

PR/Communicatie      - 1.000,00 

Teambuilding   - 1.000,00 

Wervingskosten/ICT       - 2.000,00 

Inspiratiesessies/presentaties     - 7.500,00 

Facilitaire kosten   - 2.500,00 

 € 35.525,00 
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Planning 
 

 
 
De Ondersteuner heeft ook dit jaar wederom veel tijd besteed aan de structuur, de 
netwerkgroepen/ achterban en het procesmatig afhandelen van taken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht - Jaarverslag 2019 

Bijlage III 
 

Plenair geagendeerde onderwerpen  
In 2019 kwam de raad 11 maal plenair bijeen waarvan de onderwerpen, in alfabetische 
volgorde, aan de orde kwamen: 
 

· Aanbesteding van regiotaxi Utrecht en Veenweide · MOBW

· Aanstelling secretaris en penningmeester · Notulen

· Actielijst contactpersoon overleg · OCO doorontwikkeling

· Actieplan Onderwijskansen · Overleg wethouders

· Actualisering Woonvisie 2017-2022 · Peel en Maas Zelfsturing

· Afspraken aspirant-leden · Platform Gehandicapten SV

· Begroting/ werkbudget 2020 · Positief Gezondheidsbeleid

· Beleidsagenda SD 2019 · Programmabegroting 2020

· Beleidsregels Middelen 2019 · Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo/ Jeugd

· Beslagvrijevoet 95% · Reactie matrix op Advies

· Bezoek Beleidsadviseur Sociaal Domein · Regionale Huisvestingsverordening

· Bezoek Beleidsadviseur Werk & Inkomen · Rekenkamercommissie

· Bijeenkomsten · RIB

· ChristenUnie-SGP Transcripties doven/ slechthorende · Seniorenraad SV

· Communicatieplan/wijze · ShareFile

· Conferentie Raad Volksgezondheid & Samenleving · Sociale Coöperatie Stichtse Vecht

· Content website · Stichting Welzijn SV

· Convenant Bestuurlijk Overleg Huisartsen en gemeente · Structuur/ werkwijze Adviesraad 

· De sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalseweide · Taakveldgroepen Kernleden 

· Deelname bijeenkomsten/ congressen/ etc. · Termijnagenda 2019

· Doorontwikkeling OCO · Utrechtse Werktafel

· Doorontwikkeling vergadermodel Gemeenteraad · UW Ouderplatform 

· Essentiële functies · Vakantieplanning

· Gesprek wethouder Van Dijk · Van Leefwereld naar Beleid

· Gesprek wethouder Veneklaas · Vergaderschema 2019-2020

· Informatiesessie Pauluskerk · Voordracht Voorzitter en vicevoorzitter

· Informatieve Commissie Werkbedrijf SV · Vrijwilligersvergoeding 2019

· Inkoop Sociaal Domein en Jeugd · Website

· Inspiratiesessie Jeugd · Werk/Jaarplan 2019

· Integraal Beleidskader sociaal domein · Werkelijke kosten/ Conceptbegroting 

· Jaarverslag 2018 · Werkwijze voorzitter/ ondersteuner

· Jongerenraad SV · Werving/ profiel voorzitter

· Kadernota 2020 en Menukaart · Wettelijke aanpassingen Uitvoeringsregels Jeugdhulp

· Kom Erbij · Wijk/Buurt centra

· Koploper OCO · Wijktafel Fazantenkamp 

· Lachgas · Woonvisie  
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Bijlage IIII 
 

Behandelde adviesaanvragen 
In het verslagjaar heeft de Adviesraad 15 adviezen uitgebracht, 11 gevraagd en 4 
ongevraagd (in 2018 was dit 1 ongevraagd advies). Voor alle adviesaanvragen, voorzien 
van het AAF, heeft de Adviesraad een gedegen advies uitgebracht en daar waar van 
toepassing is gebruik gemaakt van de input van haar netwerkgroepen/ achterban. Op 
basis Taakveldgroep:  
 

Taakveldgroep 1 Wonen, Welzijn en Zorg (Wmo) 
• 192901ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies concept Actualisering Woonvisie 2017-

2022; 

• 191702ADVIESLAS Reactie op het concept Actualisatie Woonvisie 2017-2022; 

• 191803ADVIESRAADLAS Advies op de nota Actualisatie Woonvisie 2017-2022 
(2028); 

• 191803ADVIESRAADLAS Bijlage bij 191803ADVIESRAADLAS Advies Actualisatie 
Woon-visie 2017-2022 (2028); 

• 190105ADVIESRAADLAS Reactie op Beantwoording ongevraagd advies Adviesraad 
Sociaal Domein over actualisatie woonvisie 2017-2022; 

• 190105ADVIESRAADLAS Advies Huisvestingsverordening 2019; 

• 193005ADVIESRAADLAS Eindadvies nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht; 

• 190307ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Kadernota 2020 en Menukaart lijst 
maatregelen en effecten sociaal domein. 

 
Taakveldgroep 2 Sociale Zaken (Participatiewet, Schuldhulpverlening, 
Werk en Inkomen) 
• 190410ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Collectieve Zorgverzekering Minima 

2020. 
 

Taakveldgroep 3 Jeugdzorg (Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs) 
• 193005ADVIESRAADLAS Advies Uitvoeringsregels Jeugdhulp; 

• 190706ADVIESRAADLAS Reactie op reactie college op 192905ADVIESLAS Advies 
Uitvoeringsregels Jeugdhulp; 

• 190409ADVIESRAADLAS Eindadvies Uitvoeringsregels Jeugdhulp; 

• 192810ADVIESRAADLAS Advies Aanpassing Uitvoeringsregels Jeugdhulp door 
uitspraak Centrale Raad van Beroep; 

• 190512ADVIESRAADLAS Ongevraagd advies Jeugdzorg hulp na Inspiratie-sessie Van 
Beleving naar Beleid. 

 

Algemeen 
• 190204190204ADVIESRAADLAS Doorontwikkeling vergadermodel Stichtse Vecht 
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