Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

25 oktober 2017
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Sjoukje van der Loo, Martha Vonk, Marga Brijs, Els Klop,
Mariëlle Koemans, Sjaak Sprong, Loura Raamsdonk en Janneke v.d. Waardt.
Afwezig:
Zeki Celikkaya en Henri Brendel.
Voorafgaand aan de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van Gijs van
Leeuwen.
Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen.
1. Inspraak/vragen half uur.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Mededelingen.
− Op 15 november is er een DB-vergadering, waarbij ook de voorzitters van de werkgroepen
aanwezig zullen zijn. Aan de orde komen onder meer de functie van een secretaris en de rol
van de werkgroep Sociaal beleid in relatie tot de cliëntenraad die bij SOW komt. Ook wordt
gesproken over de structuur van de andere werkgroepen.
− Frans Roodenburg en Henk van Goor hebben zich aangemeld als kandidaat voor de AS.
− De jaarlijkse bijeenkomst met de Deskundigenpool staat gepland op donderdag 23
november a.s. Op het programma staat een etentje bij het proeflokaal van het Albeda College,
de Vloot 67. Voorafgaand aan het diner krijgen we een rondleiding.
3. Verslag van de vergadering van 5 juli 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Reactie op visie VraagRaak.
De algemene indruk is positief; wel is het jammer dat er weinig aandacht wordt besteed aan
ouderen. Anders dan vermeld staat, heeft de AS wel advies uitgebracht over de nota “Meedoen”
Sjoukje beschrijft de route van een advies langs het college en gemeenteraad.
5. Voorstel behandeling thema’s.
Er wordt gediscussieerd hoe deze manier van werken aan te pakken en vorm te geven zonder op
de stoel van de gemeente te gaan zitten. De meeste leden vinden het aantal van vijf thema’s per

jaar te veel. Het uitdiepen van een thema moet toegevoegde waarde hebben, maar leidt niet
altijd tot een advies. Het is een manier om kennis op te doen en de leden, ook van de DP,
geïnteresseerd te houden. Een goede vraagstelling is belangrijk.
Een gekozen thema kan binnen een bestaande werkgroep vallen, maar ook andere leden kunnen
zich aansluiten. Els heeft contact gehad met fysiotherapeuten in het kader van “preventie”; dit
zou een themaonderwerp kunnen zijn. Els gaat dit nader uitwerken.
6. Rondvraag.
Loura herinnert Bart er aan dat in december haar termijn afloopt. Er wordt een afspraak
gemaakt voor een gesprek.
7. Besloten deel van de vergadering (indien gewenst).
Niet van toepassing.
8. Sluiting.
Om 17.45 uur sluit Bart de vergadering.

