Verslag vergadering Adviesraad sociaal domein
Datum
16 december 2017
Tijd
20.00 uur
LocatieParochieel centrum de Kapelaan, Nicholaasplein 2, Zoetermeer
Nr. Onderwerp
1
Opening
2

Mededelingen

3

ingekomen post

4

Cliëntenpanel

5

Selectieprocedure

6

Speerpunten 2018

Verslag
Om 20.10 uur opent Paula Schaling de vergadering en heet
alle aanwezigen welkom.
- Valesca gaat naar de regiobijeenkomst over kwaliteit
jeugdhulp;
- Wesley regelt e-mailadressen via website (doorsturen mail
en verzenden);
- Wieteke, Maaike, Nanni, Wendy, Tessa en Paula gaan
naar de opening van het Forum op 26/27 januari;
- Annemiek stuurt tekst oude flyer naar Tessa en Nanni
- 22 januari gaat Wieteke naar het BOAZ,
- Op 23 januari gaan Kees en Wieteke naar de bespreking
in de raad over informele hulpverlening;
- Paula gaat naar regionaal voorzittersoverleg Adviesraden
- Uitnodiging formulierenbrigade Paula en Wendy gaan
- Op afspraak wisselen we info uit met de TR, zo ook hun
brief over openbare toiletten
- Evaluatie PGB-beleid, opmerkingen naar Gerdien
gestuurd, Annemiek neemt contact op met Gerdien over
planning.
Op woensdag 10 januari was er een korte brainstorm over
het cliëntenpanel. Anna de Vries van de gemeente zal dit
project gaan oppakken.
Vragen zijn:
- Hoe wordt de Adviesraad betrokken
- hoe gaan we zaken praktisch regelen
- hoe gaan we inrichten: per doelgroep, per onderwerp, of…
- hoe zorgen we ervoor dat het deelnemers bestand actueel
blijft, bijv. door na vragen profiel updaten
- waar ligt beheer?
Dit zijn allemaal zaken die tijdens het project vorm zullen
krijgen.
We hebben een actiepuntenlijst met wat gedaan moet worden.
De Adviesraad besluit dat het voor de onafhankelijkheid beter
is dat de selectiecommissie de selectieprocedure verder
uitvoert, de vorige selectiecommissie wordt benaderd, maar
de Adviesraad wil graag betrokken zijn in een adviserende rol.
In een aparte bijeenkomst op 5 oktober 2017 zijn 6
speerpunten benoemd:
- Communicatie: dit wordt al opgepakt, we werken nu met
een communicatie-actielijst. Deze komt elke vergadering
op de agenda.
- 18-/18+: De Adviesraad heeft een ongevraagd advies
uitgebracht en zal dit onderwerp blijven volgen.
- Kwaliteit Jeugdhulp: De Adviesraad is hierbij betrokken, er
is nu regelmatig overleg. Regionaal is hier ook aandacht
voor, Valesca gaat naar het regio-overleg.

7

Relatie gemeente en
ouders gehandicapte
kinderen/ kinderen met
een beperking

8

Communicatie

- Informele hulp: de gemeente betrekt veel partijen bij de
nieuwe invulling, ook de Adviesraad, Wieteke, Kees en
Maaike zijn hier actief bij betrokken.
- Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang: Het eerste
advies is gereed, maar dit is een traject dat nog jaren
aandacht zal vragen, de Adviesraad (Wieteke, Kees,
Maaike en Tessa) wordt goed betrokken.
- Armoedebeleid: de Adviesraad verzamelt informatie en
gaat hier actief mee aan de slag de komende maanden. In
de kerngroep zitten: Wendy, Michael, Maaike, Wieteke en
Nanni.
Er zijn verschillende signalen binnengekomen dat de
communicatie tussen de gemeente Zoetermeer en ouders van
gehandicapte kinderen/kinderen met een beperking niet goed
verloopt. Ouders voelen zich bijvoorbeeld niet gehoord. De
Adviesraad (Wendy en Nanni) gaan in gesprek om te
onderzoeken hoe dit bij de gemeente wordt ervaren.
In de communicatie-activiteitenlijst voegen we een kolom
‘gereed’ toe. Verder wordt de lijst bijgewerkt.

