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Samenvatting van het verslag van de vergadering van 19 april 2018
Conferentie Adviesraden Sociaal Domein
Namens de Adviesraad was de voorzitter aanwezig bij deze conferentie over ‘luis, aanjager of vormgever’. Onze conclusie is dat
we onszelf meer zien als ‘luis in de pels’ dan als aanjager. We willen als raad niet vooraan zitten om mee te beslissen over
beleidszaken, maar meer een adviserende rol aannemen. Conclusie: we veranderen niks aan onze werkwijze.
Folders WMO- en Minimaregelingen
Tot ons genoegen kunnen we constateren dat in de laatste versies onze adviezen snel zijn verwerkt.
Intern ingekomen stuk
We bespraken nog de rol van de voorzitter, dat hij veel doet en dat dit meer is dan de anderen in de adviesraad. Vz. reageerde
hierop dat hij dit ook ziet als zijn rol en het zelf niet als vervelend ervaart. Als er vraagstukken zijn dan reageert iedereen daar
vanuit zijn eigen expertise op. We vinden het belangrijker een raad te hebben met een brede ervaringsdeskundigheid dan wel
expertise, i.p.v. vergadertijgers. Twee leden zijn ook betrokken bij de werkgroep toegankelijk@stedebroec.nl. Ze hebben beide
aangegeven daar geen voorzitter van te willen zijn omdat ze dan met een dubbele pet op zitten (adviesraad en werkgroep). De
werkgroep bestaat uit een mooi gemêleerd gezelschap deelnemers, die de toegankelijkheid van Stede Broec op alle gebieden
goed kunnen testen en ontdekken.
Minimabeleid
Ter voorbereiding op de volgende vergadering over het minimabeleid hebben we uitgebreid gediscussieerd over wat wij
hierover willen weten. Het zou mooi zijn als we een aantal praktijkvoorbeelden zouden hebben om dit voor te leggen tijdens de
presentatie hierover. We hebben wat gebrainstormd wie we daarvoor konden benaderen maar kwamen tot de conclusie dat dit
waarschijnlijk geen meerwaarde zal hebben voor die avond omdat het dan te persoonlijk wordt. Wel is het goed om
praktijkvoorbeelden en vragen die er liggen op dit gebied te verzamelen zodat we dit mee kunnen nemen naar deze avond. De
twee uit te nodigen leden van het Leger des Heils kunnen zeer waarschijnlijk voldoende praktijkvoorbeelden aanhalen.
Vragenlijsten Wmo en Jeugd
We vinden de vragenlijsten veel te lang . Leden van de Adviesraad deden zo’n 20 tot 25 minuten over het invullen. Dit zal voor
de meeste mensen reden zijn om af te haken of het niet in te vullen. Kunnen de lijsten niet korter en sneller in te vullen?
Adviesaanvrage over Klijnsma-gelden
Twee leden zullen een conceptvoorstel schrijven dat we in de volgende vergadering zullen behandelen.

Al onze adviezen zijn te lezen op https://www.stedebroec.nl/wmo-adviesraad
Oudere adviezen vindt u in het Archiefweb http://stedebroec.archiefweb.eu/#archive

