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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2. Wethouders Van Weel en Beentjes (vragen reeds in bezit)
Helaas zijn beide wethouders vandaag niet aanwezig, i.v.m. herstel van ziekte van mw. Van
Weel. Het verzoek is om het gesprek met beiden te verplaatsen naar 14 december. Uit de
inventarisatie blijkt dat dan iedereen aanwezig kan zijn, dus dat is akkoord. De vragen die er
nu zijn blijven staan, mocht er nog iets dringends zijn kan dat aangevuld worden.
3. Mededelingen
Er is een nieuwe verordening Adviesraden Sociaal Domein, voor alle BUCH-gemeenten en
adviesraden. In het verleden hadden ze ieder hun eigen verordening, nu zijn ze allemaal
hetzelfde. Eind oktober vastgesteld door de gemeenteraad, inmiddels gepubliceerd en
ingegaan per 1/1/20.
Belangrijkste verschillen:
-

-

Art. over vertrouwelijkheid toegevoegd. Leden gaan zorgvuldig om met informatie en
delen alleen met derden met toestemming.
Vergoeding: deze wordt per vergadering beschikbaar gesteld en is nu expliciet
onbelast. De vergoeding is ook wat hoger geworden. €80 per vergadering en €100
voor vz en secr.
Budget voor kennisverbreding, sprekers, trainingen en andere organisatorische
kosten was €1000 en wordt €1500

Mw. Molenaar zorgt dat iedereen de verordening (via de voorzitter) toegestuurd krijgt.
In de BUCH-vergadering is gesproken over een wijziging van de adviestermijn in het
huishoudelijk reglement. Deze is uiteindelijk op 4 weken vastgesteld, omdat de benodigde
informatie in principe tijdens de BUCH-avonden besproken wordt,

Verder: mw. Lepeltak heeft de ambassadeur van het Sociaal Team, mw. Visser, op bezoek
gehad. Ze hebben over diverse zaken gepraat. Vanuit Jeugdwet en Wmo gaat de gemeente
bedrijven die Zin (zorg in natura) uitvoeren beter controleren op fraude. Het punt van mw.
Lepeltak over te weinig informatie bij veranderingen wordt doorgegeven aan het sociaal
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team. Idem voor de opmerking dat de jeugdconsulenten wel wat meer follow-up kunnen
doen, belangstelling tonen.
Gevoel over het gesprek: op zich positief, maar het blijkt wel dat er onderling in het sociaal
team wat communicatieproblemen zijn. Er komt nog een tweede gesprek. En daarnaast
nodigen we mw. Visser 2x per jaar uit in de vergadering als ambassadeur sociaal team.
4. Ingekomen stukken
- Brief van 3 november aan de ASD, betreffende het antwoord op het ongevraagde
advies inz. Veranderopgave Inburgering. Komt volgende keer aan de orde.
- Nieuwsbrief Sociaal Domein. Deze is rondgestuurd, vorige week. Er zijn geen vragen
over.
- Corona is een handicap voor de sociale teams in hun contacten met externe partijen
en cliënten. In de Uitgeester vorige week een duidelijk info stukje van het sociaal
team, waarin de leden werden voorgesteld etc. Het inloopspreekuur gaat door corona
ook al niet meer door, maar in plaats daarvan zijn er nu telefonische spreekuren met
speciaal daarvoor in het leven geroepen telefoonnummers. Deze worden binnenkort
gepubliceerd. Mw. Van Sambeek geeft aan dat het telefoonnummer in het stuk in de
Uitgeester slecht leesbaar was.

5. Verslag vergadering 09-11-2020
Tekstueel/ n.a.v.
-

-

-

-

Blz. 2, adviesaanvraag beheersmaatregelen is agendapunt 6
Blz. 3 n.a.v. Premieregeling Wageningen staat als PM op de agenda. Loopt, nu te
veel andere zaken hogere prioriteit. Sowieso komt het stuk eerst naar de ASD ter
goedkeuring (aandachtspunt toonzetting) voor het verzonden wordt.
Blz. 4: begrotingsbehandeling. De begroting is met 10 tegen 5 stemmen
aangenomen. Zoveel tegenstemmers is opmerkelijk. In Castricum is het ook gelukt,
ze komen niet onder curatele van de provincie.
Rondvraag, punt 1; planning voor de adviesraden. Is daar al iets over bekend? Mw.
Brokers, contactpersoon voor Castricum, is ermee bezig. Zij neemt contact op. Het
betreft de beleidsplanning, wanneer welke adviesaanvragen te verwachten zijn.
Handig ter voorbereiding.
Het verslag wordt vastgesteld.

6. Beheersmaatregelen, advies
Het voorliggende stuk bestaat uit input van dhr. Graafsma en de historische schets van dhr.
Boer. De voorzitter heeft hier een samenhangend advies van gemaakt, mede geïnspireerd
door de goed onderbouwde adviezen vanuit Heiloo en Bergen. Er volgt nog een laatste
redactieronde, inhoudelijk is het advies zo akkoord. Het stuk van dhr. Graafsma is puur voor
intern gebruik, maar wel goed om bij de hand te houden voor de aandachts- en
bespreekpunten.
7. Jongerenloket, conceptadvies dhr. Graafsma, reeds in bezit
Toelichting: 26 oktober heeft dhr. Graafsma een conceptadvies rondgestuurd n.a.v. de
voorlichting in Castricum. Daarbij is aangegeven dat Uitgeest een andere positie inneemt
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dan de andere BUCH-gemeenten. In het stuk vraagt dhr. Graafsma zich af hoe wenselijk die
uitzonderingspositie is.
Het blijkt dat niet iedereen het stuk ontvangen heeft, dhr. Graafsma stuurt het opnieuw rond.
Het wordt geagendeerd voor de vergadering van 14 december. (de andere agendapunten
zijn het gesprek met de wethouders en de premieregeling Wageningen)

8. Rondvraag
- Hoe is het met de vacature secretaris bij het VIP? Advertentie is aangepast en
gepubliceerd in de Uitgeester, ongeveer 4 weken geleden. Nu wachten op reactie.
Twee weken terug was er nog niemand… Daarom ook verzoek aan iedereen om in je
eigen netwerk rond te kijken.
- OSU: publiciteit voor de ASD via de OSU. Punt blijft staan, wordt na 1 januari. Mw.
Lepeltak benadert de OSU vast voor een afspraak.
- Ook de jeugd- en jongerenraad Uitgeest zoekt leden. Hun taakomschrijving klinkt
redelijk gelijk, misschien een goed idee om eens met hen te overleggen? De
voorzitter heeft dat al eens geprobeerd, maar geen reactie gehad. Mw. Lepeltak zal
hen ook vragen contact op te nemen met de voorzitter. De Jeugd- en jongerenraad
wordt benoemd door de gemeenteraad, wij door het college. Dat is het formele
verschil. Leeftijd 18-23, in principe. Het zou fijn zijn als er leden van hun
doorschuiven naar ons, als ze te ‘oud’ worden.
- Mw. Molenaar zorgt dat de vacature voor de secretaris ook via de social media
pagina’s van de gemeente verspreid wordt. De voorzitter stuurt haar de
vacaturetekst.
- www.ikdenkmeeoveruitgeest.nl is een online participatieproject. Bewoners van
Uitgeest kunnen online meedenken over allerlei onderwerpen.
- Hopelijk lukt het om de volgende vergadering weer ‘live’ te houden i.p.v. digitaal. Op
dit moment is daar echter nog niets over te zeggen. Het gemeentelijk beleid is
‘digitaal vergaderen, of de vergadering uitstellen’.
- Dhr. Boer heeft afgelopen tijd mails rondgestuurd over hoe het vroeger ging met de
voorzieningen. De huidige leverancier is Medipoint.

9. Sluiting 20.20

PM en uit te voeren acties




OSU en Uitgeest Online (Mirjam en Sieb)
Welzijn Uitgeest, Yvette Kersten uitnodigen
Advies premieregeling Wageningen (Sieb)
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