Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein 15 december 2021 (digitaal)

Aanwezig: Willem van den Hatert, Wim van Olderen, Anton Mauritz, Erik Roelofsen,
Alize Tijssen en Edo Sprong
Afwezig: Piet Barten (met kennisgeving)
___________________________________________________________________
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder
Jenneke Wieberdink en Lisa Feenstra, die uitleg komen geven over de “Wet
inburgering”.
2. De nadere uitleg over de “Wet inburgering “ wordt ondersteund door een
Powerpoint presentatie, aan de leden later toegestuurd zal worden.
3. Vaststellen agenda
4. Agenda is vastgesteld
5. Vaststellen Notulen
6. Mededelingen en ingekomen stukken
- Opzegging Koepel Adviesraad, met onmiddellijke ingang en geen verdere
financiële verplichtingen
- Het afscheid van Evert zal helaas door de Corona maatregelen alleen door de
voorzitter gedaan worden met de gebruikelijke bloemen.

7. Stand van zaken vacatures
De vacature commissie heeft met 3 personen gesprekken gevoerd en besloten is om
de 2 vrouwelijke kandidaten voor te dragen als nieuwe bestuursleden.
Erik zal hier zorg voor dragen.
Zij zullen beiden uitgenodigd worden voor de volgende vergadering.
De nodige stappen zullen worden gezet, om de procedure af te ronden.

8. Uitleg over het vaststellen van OCE
Willem van de Hatert geeft uitleg hierover, vond de gesprekken zeer constructief.
9. Vaststellen volgende vergaderdata
De volgende data zijn voorlopig vastgesteld:
woensdag 09 februari 2022 om 19.30 uur
woensdag 13 april

2022 om 19.30 uur

woensdag 15 juni

2022 om 19.30 uur

De voorkeur van de leden gaat uit naar 19.30 uur indien deze gehouden kan gaan
worden in het gemeentehuis, indien digitaal eventueel om 19.00 uur.
9. Rondvraag
Anton van Mauritz: deelt mee dat hij participeert in “Samen is Leuker”,
Dit in het leven geroepen om de eenzaamheid onder de jongeren te verminderen.
Verder geen vragen
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen fijne dagen toe.

