Agenda

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 4 april 18.00 – 20.00 uur HOFNAR

AGENDA – deel 1 (18.00 – 18.30):
Met gasten: Natasja Hassankhan
•

Toelichting raadsvoorstel GRWRE (Ergon- en Participatiebedrijf).
Allen
Ben en Hans zijn door haar bij de opstelling betrokken. Wij krijgen op het eind van 1 april het
definitieve stuk toegezonden.

AGENDA – deel 2 (18.30 – 20.00):
Zonder gasten.
•

Advies raadsvoorstel GRWRE (Ergon- en Participatiebedrijf).

Allen

•

Brievenselectie werving nieuwe leden.

Marieke

•

Jaarplanning gemeente
Allen
Terugkoppeling gemeente en “Frans zal het jaarplan voor zover mogelijk aanvullen met
namen van de taakhouders zoals al benoemd in het jaarplan van de ASD en dit voorleggen
aan de leden om in het volgend overleg te accorderen”.

•

Actielijst: doorlopen “niet groene actiepunten”.

Allen

•

Vaststellen verslag 21 februari.

Allen

•

Rondvraag.

Allen

•

Sluiting.

Frans

STUKKEN TER INFORMATIE
- Bijlage 1: Raadsinformatiebrief motie CDA vrijstelling sollicitatieplicht 60plussers.
ACTIELIJST
Overleg
17-01-2019

17-01-2019

21-02-2019
21-02-2019
21-02-2019

21-02-2019

21-02-2019
21-02-2019

Actie
Bespreken doel en insteek kennismaking
ASD – gemeente met Rachel.

Door
Frans

Bekijken beleidsregels WMO en
conceptplan Hugo en voorbereiden voor
ASD februari.
-Adhv navraag Hugo om te kijken of er nog
andere relevante beleidsstukken komen
Marjolein en
op korte termijn.
Marieke
Frans, check
Advies schrijven inzake verlening
door Hans en
beleidsplannen.
Marieke
Terugkoppelen bevindingen planning
gemeente aan Rachel.
Frans
Koppelen namen leden ASD aan planning
gemeente.
Frans
Bespreken planning “transformatie SD”
gelet op de geplande ASD overleggen met
Rachel.
Frans
Rondmailen stuk evaluatie ASD, leden
hebben drie dagen voor reactie, daarna
zal Frans het stuk verzenden.
Allen
Terugkoppelen reactie ASD op concept
voorstel ledenwerving.
Marieke

Deadline en voortgang
21/2: Rachel zal dit plannen
na completering jaarplan.
21/2: Er is meerdere malen
geprobeerd contact te
leggen met Hugo Maas
vanuit de ASD. Er zijn tegen
de afspraken in geen
stukken aangeleverd.
Hierdoor komt de tijdlijn
voor het te schrijven advies
in het gedrang. Marjolein
heeft dit zojuist ook bij
Rachel aangegeven.

