ASD-2021-39A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 15 oktober 2021
Presentie
Aanwezig:
Donald de Kloet, Louisa Roosch, Trienke Stellema, Martin Vuyk en Martin Vredenduin (voorzitter)
Afwezig:
Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker
Het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt plaats in de raadszaal in het gemeentehuis.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet Renée Bollebakker en Robin van ’t Loo (van de
gemeente) welkom. Zij zullen een presentatie geven over het onderwerp inburgering
Arnoud de Heus en Mary Huisman-Bakker zijn verhinderd.
Alle aanwezigen stellen zich voor.
Toelichting Inburgering
Renée en Robin hebben een presentatie voorbereid en geven een uitgebreide toelichting op de taken
die de gemeente in het kader van de inburgering toebedeeld hebben gekregen.
Na de toelichting verlaten Renée en Robin, onder dankzegging van de adviesraad, de vergadering.
Mededelingen
De voorzitter heeft drie mededelingen:





De voorzitter heeft de attentiepunten voor de verkiezingsprogramma’s per email naar de
partijen gestuurd. Er is geen enkele reactie ontvangen.
In de week van 18 oktober heeft de voorzitter een overleg met de coördinator van
Samenkracht om te praten over de consequentie van een wetswijziging. Door deze
wetswijziging ontstaat de verplichting om burgerparticipatie mogelijk te maken op het
niveau van de gemeenschappelijk regeling, i.c. de Regio Gooi en Vechtstreek.
Er is een rapport verschenen van de Rekenkamer van Wijdemeren over de verantwoording
van de kosten van het sociaal domein in financiële stukken voor de gemeenteraad. Er zijn
fouten gemaakt in de rubricering van de kosten, waardoor een onvoldoende helder beeld is
ontstaan over de samenstelling van de kosten.

Vaststellen verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
De verslagen van de vergadering van juli waren al besproken, maar konden door een gebrek aan
quorum niet worden vastgesteld. Dat gebeurt bij deze alsnog.
Ook de verslagen van de vergadering van augustus worden goedgekeurd en vastgesteld.
Evaluatie overleg wethouders
Mariëlle Verdegaal krijgt een compliment voor de wijze waarop ze het overleg heeft vastgelegd in
het verslag. De leden van de adviesraad zijn tevreden over het verloop van de vergadering.
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Trienke vraagt zich af of vier keer per jaar echt nodig is. Zij voelt het meer als vergaderen om het
vergaderen. De voorzitter geeft aan dat dat laatste echt niet de bedoeling is. De frequentie voor het
volgend jaar moet nog worden vastgesteld, maar hij ziet wel degelijk een meerwaarde voor het
periodieke overleg.
Openbaar gedeelte
Werkbezoek Donnerschool
Daarbij waren aanwezig: Louisa, Mary, Trienke en de voorzitter. Het bijzondere van de school is dat
de zorg in de school wordt gehaald. De groepen zijn klein, maar het gaat hierbij ook kinderen die veel
aandacht nodig hebben.
Lange termijn agenda
De LTA loopt tot eind dit jaar. De LTA is ook voor de adviesraad een goed middel om in te spelen op
de adviesvragen die zijn te verwachten. Naar aanleiding van de LTA is gevraagd om tijde toezending
van de nota vergrijzing. Deze staat voor december op de rol.
Résumé’s PFHO
Het résumé van het PFHO van 30 juni 2021 is met de agenda meegestuurd. Dit geeft geen aanleiding
voor opmerkingen.
Bezetting en mutaties adviesraad
De voorzitter geeft aan dat in de volgende vergadering moet worden gesproken over de bezetting
van de adviesraad en ook over waar we met de adviesraad naartoe moeten.
Daarna wordt aandacht gegeven aan het vertrek van Louisa. Zij heeft een groot aantal jaren deel
uitgemaakt van de adviesraad en heeft altijd op deskundige en betrokken wijze haar inbreng
geleverd. De voorzitter spreekt haar toe en overhandigd haar namens de gemeente een boeket
bloemen en namens de adviesraad een attentie.
W.v.t.t.k.
Donald wil de volgende vergadering graag het onderwerp tiny houses laten agenderen. Er zijn nu te
weinig woningen en tiny houses dragen bij aan de beperking van het tekort. Hij ervaart te veel
weerstand bij heet neerzetten van deze tiny houses en vindt dat dit op grotere schaal moet
gebeuren.
Sluiting
Rond 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering
Ankeveen, 16 oktober 2021

