ASD-2022-18A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 15 juli 2022
Presentie
Aanwezig:
Mary Huisman-Bakker, Donald de Kloet, Trienke Stellema, Martin Vuyk en Martin Vredenduin
(voorzitter)
Afwezig:
Arnoud de Heus
Het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Loosdrecht.
Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet Henrieke Abrahamse welkom. Henrieke is sinds kort lid
van de gemeenteraad namens Groen Links/PvdA. Zij is lid van Groen Links.
Kennis maken met Henrieke Abrahamse
Henrieke is nieuw in de gemeenteraad en wil graag van ons horen wat ons bezig houdt.
De leden van de Adviesraad delen de betaande zorgen
Benchmark armoede en minimabeleid/gevolgen van de inflatie
In overleg met Renee Bollebakker is besloten de presentatie door te schuiven naar de september
vergadering. Dan is er meer over dit onderwerp te melden.
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het voorzittersoverleg van 13 juli 2022 geen doorgang kon vinden. Alle
voorzitters waren aanwezig, maar het kantoor van de Regio bleek gesloten te zijn ondanks dat de
zaal was gereserveerd.
(P.M.: inmiddels is bij navraag gebleken, dat de avondopening sinds 1 juli 2022 is komen te vervallen. Na constructief
overleg met de Regio kan op de tweede woensdagavond van de maand weer bij de Regio worden vergaderd).

Verslag vorige vergadering
Zowel het verslag als de openbare samenvatting worden goedgekeurd. Wel aandacht voor een
typefoutje.
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Voortgang B&O
De werkgroep Inkoop B&O heeft inmiddels een tweetal informatieve sessies gehad met de
projectleiding. Diverse suggesties zijn verwerkt in de productspecificaties.
Er is vooral aandacht gevraagd voor het niveau van het in te zetten personeel en borgen daarvan.
Protocol huisartsen
Dit project is nog in het beginstadium De inbreng van de adviesraden wordt zeer gewaardeerd.
Openbaar gedeelte
Coalitie akkoord m.b.t. sociaal domein
Het akkoord wordt als oppervlakkig en vaag ervaren. Er staat weinig concreets in.
Samenvattingen PFHO
Mary geeft aan verheugd te zijn dat de arrangementen bij twee SO scholen worden voortgezet.
Overigens geven de samenvattingen geen aanleiding voor opmerkingen.
W.v.t.t.k.
Geen
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.45 uur
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