ASD-2022-2A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 14 januari 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 digitaal plaats.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet Ria Zoetmulder en Marleen Voorn (van de gemeente)
welkom. Zij zullen een presentatie geven over het onderwerp vergrijzingsnota.
Alle aanwezigen stellen zich voor.
Toelichting beleidsplan vergrijzing
Ria en Marleen lichten het beleidsplan vergrijzing toe.
De voorzitter dank Ria en Marleen voor de toelichting.
Besloten wordt om op maandag 17 januari 2022 bij Mary een extra vergadering te beleggen om het
advies voor te bereiden.
Mededelingen
Geen.
Vaststellen verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
De verslagen van de vergadering van 15 oktober 2021 worden goedgekeurd.
Voortgang uitbreiding adviesraad.
De kandidate met een bescherm wonen achtergrond heeft zich teruggetrokken.
Met de andere kandidaat heeft de voorzitter een gesprek gehad. Er is niets meer vernomen.
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de kandidaat niet meer geïnteresseerd is.
Voorbereiding overleg wethouders.
Het volgende overleg is 25 januari 2022 om 14.30 via Teams.
Moet dit overleg nog doorgaan?
Mary heeft een aantal concrete vragen op het gebied van inburgering en jeugd en wil deze graag in
het overleg inbrengen.
De voorzitter is die week niet beschikbaar
Mary, Trienke en Arnoud zullen het overleg voeren. Martin stuurt de Teams-link door.

ASD-2022-2A
Openbaar gedeelte
Doelgroepenvervoer
Het WMO Vervoer is nu een jaar operationeel en het LLV sinds 1 augustus 2021. Toegezegd is dat
klantenpanels worden ingesteld. Daar wordt nog maar heel beperkt invulling aan gegeven. Ook in het
RVO is dit aan de orde geweest. De voorzitter zal dit bij de Regio onder de aandacht brengen.
Inkoop bescherming en opvang
Ondanks dat noch de gemeenteraad, noch het College hier een besluit over zullen nemen (uitvoering
is gemandateerd aan de Regio) zullen de adviesraden hier toch over adviseren.
In het RVO van 9 maart 2022 krijgen de voorzitters hierover een nadere toelichting.
Résumé’s PFHO
Mary heeft naar aanleiding van deze stukken een aantal vragen die in het overleg met de
wethouders aan de orde zullen worden gesteld.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
Rond 15.15 uur sluit de voorzitter de vergadering
Ankeveen, 16 januari 2022

