ASD-2022-9A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 4 maart 2022
Presentie
Aanwezig:
Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Donald de Kloet, Trienke Stellema, Martin Vuyk en Martin
Vredenduin (voorzitter)
Afwezig:
Geen
Het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht.
Opening
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt gewijzigd. Er wordt begonnen met een bijdrage
van het Wijkteam. De voorzitter verwelkomt Els van de Poll en Tineke Pronk van het gemeentelijke
Sociale
Alle aanwezigen stellen zich voor.
Wijkteam
Tineke en Els geven een toelichting en beantwoorden vragen van de adviesraad.
De voorzitter dankt de dames voor hun inbreng.
Mededelingen
Geen.
Vaststellen verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
Mary attendeert nog op een onjuistheid bij de enquête van de 80 jarigen. Zal worden aangepast.
De verslagen van de vergadering van 14 januari 2022 worden goedgekeurd.
Evaluatie overleg wethouders.
Het overleg vond op 25 januari 2022 plaats.
Er is een uitgebreid verslag ontvangen dat verder geen aanleiding geeft tot vragen.
De bezetting aan de kant van de adviesraad was nogal beperkt door diverse oorzaken. Twee leden
van de adviesraad tegenover vier vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder twee
wethouders. Misschien beter om in voorkomende gevallen de vergadering maar af te blazen.
Kennismaken Wilna Wind
Wilna is sinds kort actief in de politiek in Wijdemeren namens de PvdA. Zij vertegenwoordigt
GL/PvdA in de commissie MSZ. Ze heeft veel bij vakbonden geopereerd en was laatstelijk directeur
bij de Patiëntenfederatie. Doel van haar aanwezigheid is kennismaken met de adviesraad.
Openbaar gedeelte
Lange termijn agenda
Het eerstvolgende project is naar achteren geschoven en zal pas in april onze aandacht vergen.

ASD-2022-9A
Monitor werkgelegenheidsprojecten
Dit betreft de voortgang van de regionale werkgelegenheidsprojecten. In het RVO geeft de manager
van de projecten (Tijs Böhm) een toelichting. De monitor staat op de website van de regio. De
monitor geeft geen aanleiding voor vragen.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Rond 16.00 uur sluit de voorzitter de vergadering
Ankeveen, 11 maart 2022

