ASD-2021-33A
Openbare samenvatting van het verslag van de vergadering van 20 augustus 2021
Presentie
Aanwezig:
Arnoud de Heus, Mary Huisman-Bakker, Martin Vuyk en Martin Vredenduin (voorzitter)
Afwezig:
Donald de Kloet, Louisa Roosch en Trienke Stellema
Het besloten gedeelte van de vergadering
De vergadering vindt via Webex plaats.
Opening
De voorzitter meldt dat hij om 14.45 de vergadering moet verlaten vanwege andere verplichtingen.
Martin Vuyk zal de rest van de vergadering voorzitten.
Monitor Sociaal Domein 2020
Joris Weijns (beleidsmedewerker Wijdemeren) geeft een mondelinge toelichting op de monitor.
Joris is verantwoordelijk voor het opstellen van de monitor en haalt daarvoor informatie bij collega’s
op. De monitor is ontwikkeld voor de leden van de gemeenteraad. Hoewel alle gegeven te vinden zijn
in stukken die de gemeenteraad ter beschikking heeft, missen ze vaak het overzicht door de
massaliteit van de informatie. De monitor geeft op overzichtelijke wijze de relevantie informatie
weer.
De monitor wordt pagina voor pagina doorgenomen en Joris beantwoordt daar waar mogelijk de
vragen van de leden van de adviesraad.
Na de toelichting verlaat Joris de vergadering.
Mededelingen
Geen
Vaststellen verslag vorige vergadering en openbare samenvatting daarvan
Er zijn geen opmerkingen, maar er is geen quorum om de stukken vast te stellen. Dat gebeurt de
volgende vergadering.
Brainsstorm punten verkiezingsprogramma’s
Politieke partijen stellen eind dit jaar hun verkiezingsprogramma’s op. De adviesraad wil een aantal
aandachtspunten in het sociale domein formuleren om de partijen te helpen de paragrafen over het
sociaal domein op te stellen. Het is uiteraard aan de partijen zelf om een eigen afweging te maken
over de inhoud van hun verkiezingsprogramma’s.
De aanwezige leden brengen diverse aandachtspunten in, die door Martin Vuyk op A4-tje worden
samengevat.
Martin Vuyk stuurt de samenvatting naar alle leden van de adviesraad. De niet aanwezige leden
worden uitgenodigd om ook punten aan te dragen. Daarna wordt een notitie opgesteld, die na
akkoordbevinding, wordt toegestuurd aan de politieke partijen.
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