Verslag vergadering Adviesraad sociaal domein
Datum
Tijd
Locatie

8 mei 2018
20.00 uur
Commissiezaal, Stadhuis, Zoetermeer

Nr.

Onderwerp

Verslag

1

Opening

20.03 opent Paula Schaling de vergadering.

2

In gesprek met:

Vervallen, omdat het college het besluit over de startnotitie overlaat aan het nieuwe college. Annemiek plant
afspraak voor Michael, Wendy, Nanni, Wieteke en Maaike met de medewerkers van de gemeente Karien
Damen en Annelie van Manen.

3

Armoedebeleid

Leden van de Adviesraad hebben gesproken met een aantal deelnemers van het BOAZ-overleg (Breed
overleg armoede in Zoetermeer). Zij willen een bijeenkomst organiseren over armoede en de Adviesraad
ook. Het doel van de bijeenkomst van BOAZ is voorlichting, de Adviesraad wil juist informatie ophalen. Het
gesprek was vooral het uitwisselen van informatie en kijken waar de Adviesraad en BOAZ elkaar aanvullen.
De Adviesraad streeft er naar haar bijeenkomst eind september te houden.

4

Ingekomen stukken

• Mail over de werkagenda OGGZ
• Mail van Movisie over de toename van inzet van ervaringsdeskundigen

5

Mededelingen en
activiteiten

• Wieteke van der Burg was op 12 april bij een kennisbijeenkomst over de rol van een cliëntenraad bij
participatie statushouders van de Landelijke Cliëntenraad, samen met Mirjam van Bijnen. De
bijeenkomst was rommelig georganiseerd.
• Wieteke was 7 mei aanwezig bij de vergadering van BOAZ
• 12 juni is er een netwerkbijeenkomst over ‘Veilig thuis’
• 20 juni is er een bijeenkomst over de rol van Adviesraden
• 25 mei is de ALV van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
• 17 april was er een bijeenkomst over mantelzorg (vervolg op november) met 15 mantelzorgers over 3
thema’s: informatievoorziening, verbinding formele en informele zorg en bejegening. Het was een lastig
gesprek met veel emotie, waardoor er weinig ruimte was om over verbeterkansen te spreken.
• 6 juli sportgala, Wesley Kisters zit in de jury voor de meest maatschappelijk betrokken sportaanbieder.
• Paula Schaling zit in de Programmaraad van ZFM (3x per jaar) Zij regelt een vervolggesprek voor
Wieteke en Michael.
• Annemiek informeert bij de afdeling communicatie naar de stand van zaken artikel.
• Annemiek plant afspraak met Valesca over stuk op website over inbreng bezoekers.

6

Cliëntenpanel

Het voorstel roept vragen op over de eerste fase. Annemiek zal snel een afspraak plannen met Anna maken
en Wesley, Nanni, Wieteke en Kees.

7

Kwaliteit Jeugdhulp

Valesca en Wendy hebben gesproken met Marieke Verhorst over verschillende onderwerpen:
Rapportage Sociaal Domein januari: schriftelijk reactie komt nog.
Er is een aanbesteding voor de lokale inkoop jeugdhulp.
Voor de regionale inkoop jeugdhulp is er een concept-advies opgesteld door de verschillende adviesraden uit
de regio. Hiervoor is een laatste bijeenkomst gepland op 15 mei in Zoetermeer. Daarna zullende
verschillende adviesraden dit elk aan hun eigen college aanbieden.

8

Kennismaking College
en Gemeenteraad

Voor de kennismaking met het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad stellen we voor om een
netwerkborrel te organiseren: Wieteke, Kees, Maaike denken mee met Paula.

9

Informele Hulp

-

10

BW/MO

-

11

18-/18+

Wordt als speerpunt opgenomen in kwaliteit Jeugdhulp

12

Rondvraag en pauze

De leden geven hun vakantieplannen door aan Annemiek

