Notulen vergadering Adviesraad Sociaal Domein 9 februari 2022

Aanwezig: Edo Sprong, Erik Roelofsen, Anton Mauritz, Wim van Olderen, Willem
van den Hatert, Alize Tijsen, Marieke van Nuland en Jeanette Roelofsen.

___________________________________________________________________
1. Opening en welkom
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de
nieuwe ASD-leden Marieke van Nuland en Jeanette Roelofsen. Er wordt een rondje
gemaakt ter kennismaking met Marieke en Jeanette.
Het is sowieso een bijzondere vergadering. Sinds lange tijd is het weer mogelijk om
fysiek met elkaar te vergaderen!
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen 9 februari 2022
Zijn vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
- De voorzitter meldt dat hij voornemens is om in april 2022 te stoppen met het werk
voor de ASD. Hij hoopt binnenkort de leeftijd van 70 jaar te bereiken en gaat stoppen
met zijn vrijwilligerswerk. Hij wil zich meer gaan richten op zijn privé leven. De
mededeling komt even binnen bij de vergadering, omdat niemand dit had zien
aankomen. De vergadering zegt de beslissing van de voorzitter te moeten
respecteren.
- Voortkomend uit de mededeling van de voorzitter wordt door de vergadering
besloten om eerst te onderzoeken of de vacature voorzitter intern kan worden
opgelost.

- Erik Roelofsen merkt op dat zijn 2e termijn 1 december 2022 afloopt en dus ook de
ASD zal verlaten. Hij vraagt ook om tijdige vervanging omdat administratief er best
veel tijd gaat zitten in het omzetten van de werkzaamheden van de penningmeester
(met name gegevens veranderen bij de ING duurt lang).
- Afgesproken wordt dat zowel interne kandidaten voor voorzitterschap als
penningmeesterschap zich melden bij de secretaris.

Ingekomen stukken:
- Het lidmaatschap van Netwerk Adviesraden Sociaal Domein Rivierenland is per 11-2022 opgezegd.
- Diverse nieuwsbrieven ter kennisgeving aangenomen
- Adviezen Wet Inburgering en Wet Inkomen/Schuldhulpverlening zijn beiden
verstuurd naar college.
- Startbijeenkomst inburgering regio Rivierenland op 17 februari. Alize heeft dit
bijgewoond.
- Maaike Seure wil graag even bijpraten over Sociaal Domein met de ASD. Gepland
voor 22-2-2022. Anton en Piet gaan.

5. Actielijst vergadering 9 februari:
- Piet onderneemt actie op de website. Edo heeft geconstateerd dat er nog steeds
oude zaken op staan. Piet heeft contact gehad met Jacqueline Filius. Ze heeft al een
en ander aangepast. Piet heeft nog een mail gestuurd om op te schonen. We
hebben een iets betere plek op de site gekregen. Na 13 april wordt de
voorzitterswissel geplaatst en het afscheid van Rina Kuenen verwijderd.
- Marieke en Jeanette gaan persoonlijk stukje aanleveren voor website
- Vergadering 15 juni verplaatsen naar 22 juni. Is gedaan door Piet. Ruimte D1.35
- Advies ASD Cliëntervaringsonderzoek is verstuurd naar dhr. Jan Smits. Hij bedankt
de ASD voor het meedenken en neemt het advies mee.
6. Vaststellen volgende vergaderdata
De volgende data zijn vastgesteld:

woensdag 13 april

2022 om 19.30 uur kamer D1.33/35

woensdag 22 juni

2022 om 19.30 uur kamer D1.33/35

7. Rondvraag/Opmerkingen
- Anton maakt melding van een mooi jeugdproject, jongeren to connect, wat is
opgestart door een burger/moeder. Hij heeft participatie aangeboden vanuit de ASD.
Een en ander wordt georganiseerd op van Lodenstein College. Op 25 maart is
eerste bijeenkomst geweest. Hoe was dit?

8.. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

