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extra vergadering Wmo-adviesraad
Datum en tijd

maandag 25 september 2017

Aanwezig:

Rolf de Folter, Mineke Boon, Bram Schep, Rita Schook, Harry Struik en Wim
van Krimpen (bij agendapunt 1), Judith Broerse (ambtelijk secretaris)

Afwezig met
Nelleke Reyneveld, Monica Tanis en Hans Erkens
bericht
Agenda- Omschrijving
Punt
Opening en vaststellen agenda
1.

Actie

Besloten wordt om een agendapunt toe te voegen, de transitie naar
de nieuwe adviesraad.
Besloten wordt dat Wim van Krimpen op een later moment officieel
afscheid neemt van de adviesraad. Hierover zal overlegd worden.
Judith
Judith zal zorgdragen voor een cadeau.
2.

Transitie
Het verzoek is aan de leden die besloten hebben om niet door te
gaan in de nieuwe adviesraad, te blijven zitten tot de nieuwe
adviesraad is benoemd. De betreffende leden gaan hiermee
akkoord. Iedereen zal nadenken over geschikte kandidaten.

3.

Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein
Plan van Aanpak: Wim zal geen deel uit maken van de
sollicitatiecommissie, gezien zijn kandidaatstelling voor de
gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor Hans Erkens, gezien de
onafhankelijke positie van de adviesraad.
Besloten wordt om Mineke te vragen om deel te nemen aan de
sollicitatiecommissie.
Besloten wordt om aan de gemeente voor te stellen om een VOG te
vragen (op kosten van de gemeente).
Raamwerk
Het Raamwerk en reglement worden doorgenomen en hier en daar
enigszins gewijzigd. Over de samenwerkingspartners in de schil: De
verbindingen met andere belangengroepen zijn cruciaal. De
adviesraad maakt zich zorgen over de verbindingen met de
senioren(raad) en de huurdersraad van Woonkracht 10. Rita meldt
dat de Seniorenraad zich aan het beraden is over zijn rol in de
toekomst. in ieder geval moeten senioren vertegenwoordigd zijn in
de schil van de nieuwe adviesraad.
Profielschets: De aanwezigen gaan akkoord met de bijgestelde
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Actie: allen

profielschets.
Judith zal alle wijzigingen verwerken in een nieuwe versie van de
stukken en deze bespreken met Hans Erkens.
4.

Startbijeenkomst nieuwe Adviesraad Sociaal Domein 22 november
2017
Het programma wordt iets bijgesteld. Mineke zal wat vertellen over
de sollicitatieprocedure. Ook wordt de tijdsduur van de
verschillende onderdelen ingekort. Judith zal alle wijzigingen
verwerken in een nieuwe versie van het programma.

5.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, met dank voor ieders bijdrage.
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Judith

