Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein 13 april 2022
Aanwezig: Edo Sprong, Piet Barten, Erik Roelofsen, Anton Mauritz, Wim van
Olderen, Willem van den Hatert en Alize Tijssen.
Afwezig: Marieke van Nuland en Jeanette Roelofsen (beiden met kennisgeving)
___________________________________________________________________
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering. Het is de laatste vergadering onder leiding van
Edo Sprong. Buiten het feit dat er lopende deze vergadering een nieuwe voorzitter
wordt gekozen, heeft Edo geen bijzonderheden.
Piet merkt op dat Marieke van Nuland en Jeanette Roelofsen zich via de mail
hebben afgemeld. Marieke volgde een bijeenkomst WMO, die ongelukkiger wijze
parallel was gepland met het ASD-overleg. Buiten dit uitte Marieke in haar mail
zorgen over haar plek in de ASD. Er wordt besloten om haar een mail te sturen.
Jeanette Roelofsen gaf geen reden voor haar afwezigheid.
2. Agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen notulen 9-2-2022
Enkele kleine wijzigingen worden doorgevoerd. De notulen worden vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Edo Sprong heeft een ‘embargo” mededeling. Een tijdje werd hij benaderd in
verband met en voornemen tot voordracht voor een Koninklijke onderscheiding van
oud ASD-lid Evert Oskam. Edo heeft een stukje (in overleg met Piet) aangeleverd.
Edo en Piet zullen acte de presence geven op 26 april bij de “lintjesregen” in het
gemeentehuis.

Ingekomen stukken :
-

-

Nieuwsbrief Koepel met verschillende trainingsmogelijkheden
Extra online sessie Koepel over regionale samenwerking op 14/4 tussen
19.15 en 21.15 uur. (Anton aangemeld)
Reactie beleidsmedewerker gemeente Neder-Betuwe, de heer Smits, op ons
advies cliëntervaringsonderzoek. We zijn blij dat er serieus met onze
aanbevelingen wordt omgegaan en dat we er toe doen.
Uitnodiging netwerk geriatrie bij gemeente op 19 april (Piet gaat)
Extra online workshop Koepel communicatiemiddelen
17 mei zijn we als ASD uitgenodigd door Maaike Seure (uitvoeren nota
Sociaal Domein). Piet en Willem gaan.
23 mei woont Alize een webinar Vluchtelingenzorg bij
23 juni gaan Anton en Jeanette naar een jeugdbijeenkomst

5. Verkiezing nieuwe voorzitter en penningmeester
- Er wordt door de vergadering een anonieme schriftelijke verkiezing gedaan of er
voldoende steun is voor Anton Mauritz, die zich beschikbaar had gesteld. Bij telling
door de aftredend voorzitter wordt Anton unaniem gekozen als nieuwe voorzitter.
- Omdat Erik Roelofsen per 1-12-2022 aftreedt, is het van belang dat tijdig de
nieuwe penningmeester bekend is,zodat er bij de bank etc. een en ander kan
worden geregeld. Willem van den Hatert had zich beschikbaar gesteld. Ook Willem
wordt volgens de regels van het Huishoudelijk Reglement unaniem gekozen door de
vergadering.
Scheidend voorzitter Edo Sprong geeft symbolisch de toegangsdruppel over aan
Anton, bij gebrek aan een voorzittershamer. Edo vindt het belangrijk dat zijn werk
wordt voortgezet door iemand die op de hoogte is van de huidige stand van zaken.
Anton neemt direct de taak van Edo over tijdens de vergadering.
Willem van den Hatert zal worden ingewerkt door zittend penningmeester Erik
Roelofsen.
6. Vacature Edo Sprong
Anton had via de ASD-mail al bekend gemaakt dat hij mogelijk een nieuw ASD-lid
had ontmoet. Er wordt een nieuwe sollicitatiecommissie samengesteld: Anton
Mauritz, Alize Tijssen en Wim van Olderen. Op 25 april heeft het gesprek
plaatsgevonden in het gemeentehuis.

7. Bedanken en afscheid Edo Sprong
Anton bedankt Edo voor zijn inzet de afgelopen 4 jaar. Het is jammer dat hij niet aan
zijn 2e termijn begint. Edo wordt een gezonde toekomst gewenst en dit wordt kracht
bijgezet door een mooie bos bloemen.
8. Actielijst vergadering 13 april 2022
- Maarten van Rosmalen uitnodigen voor vergadering d.d 22 juni 2022 (actie Piet)
- Ongevraagd advies maken met betrekking tot Kernpunten (actie Piet)
- Sollicitatiecommissie houdt gesprek met kandidaat ASD-lid op 25/4
- Reserveren vergaderruimte voor vergaderingen 2e helft 2022 (actie Piet)

9. Vaststellen volgende vergaderdata
De volgende data zijn voorlopig vastgesteld:
-

woensdag 22 juni 2022 om 19.30 uur
woensdag 15 september 2022 om 19.30 uur
woensdag 19 oktober 2022 om 19.30 uur
woensdag 23 november 2022 om 19.30 uur

Piet Barten gaat voor de data ruimtes reserveren.
10. Rondvraag
-

-

-

-

Wim van Olderen vestigt aandacht op de werkzaak. De termijnen van de
werkzaak loopt synchroon aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit houdt in
dat over een tijdje, als Wim de ASD verlaat, moeten worden nagedacht over
het blijven participeren in de Werkzaak door een lid van ASD.
Alize Tijssen deelt mee dat ze een workshop schuldhulpverlening van de
Koepel heeft gevolgd. Verder houdt ze de vinger aan de pols bij de
inburgering. In mei zal ze een webinar volgen.
Piet nodigt Maarten van Rosmalen uit voor de vergadering van 22 juni 2022.
Hij heeft al toegezegd.
Piet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid en drempel naar de
Kernpunten. Voor Corona was er altijd een inloop spreekuur. Echter tot heden
is het Kernpunt alleen telefonisch of digitaal te benaderen. Hij stelt voor om
een ongevraagd advies hierover te schrijven. De vergadering gaat akkoord.
Volgende vergadering komt het takenoverzicht op de agenda

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

