Sociaaldomeinraad

Datum

16 juni 2017

Behandeld door

R.M. van Leeuwen

Onderwerp

Vergadering 29 juni

Team

Adviseurs ZDL

,
Beste
leden van de Sociaaldomeinraad,
Graag nodig ik jullie uit voor de volgende vergadering van de Sociaaldomeinraad op:

donderdag 29 juni van 13.30 tot ca. 15.30 uur in zaal 1.11
De agenda van de vergadering en bijbehorende stukken vinden jullie in de bijlage en in de digitale
werkomgeving.
Mocht je verhinderd zijn, of bij andere vragen of opmerkingen kunnen jullie mij bereiken via 06-15877510
of per mail rm.vanleeuwen@nijkerk.eu.
Met vriendelijke groet,
Roos-Marie

Agenda van donderdag 29 juni 2017
Tijdsindicatie

Agendapunten

13.30

1. Welkom en mededelingen
a. benoeming Wilma en gewijzigde + adressenlijst
b. wijziging reglement SDR

X
X

13.35

2. Verslag van de vergadering van 20 april 2017

X

13.40

3. Ingekomen stukken
a. Gemeente Nijkerk, reactie brief verkeersplan
b. Gemeente Nijkerk, raadsinformatiebrief sociaal domein
c. Gemeente Nijkerk, nieuwe toezichthouder Wmo
d. Ieder(in), oproep Week van de toegankelijkheid
e. Mobility, uitnodiging bijeenkomst Participatiewet 29sept
3f. Zorgbelang, terugblik bijeenkomst en oproep vervolg

X
X
X
X
X
X

13.50

4. Advies beschermd wonen en opvang
a. toelichting concept beleidsnota door Tineke
b. bespreken input van de leden op concept beleidsnota
c. advies regionale adviesraden aan colleges B&W

Bijlage

Opmerkingen
Ter informatie

Ter vaststelling
Ter informatie

Ter vaststelling
X
nagestuurd

Let op: verzoek aan alle leden om evt. input voor dit advies vóór 26
juni aan Tineke door te geven. Dit i.v.m. afronding van het advies in
de regio op 28 juni.
14.10

14.15

5. Recente adviezen SDR langslopen (al per mail afgehandeld)
a. reactie SDR uitvoering motie kindpakket
b. reactie SDR aanbesteding hulpmiddelen
c. terugkoppeling gesprek gemeente n.a.v. brief Verkeersplan door
Evert
6. Stand van zaken Dialoog Samen aan Zet
a. vervolg clusters Leefstijl (Evert) en Economie (Herman)
b. vervolg Wonen (Evert), Veiligheid (Tineke) en Sociaal Domein
(Piet, Henrike, Fatima)
c. bespreken hoe verder met de voorstellen (integrale afweging en
raakvlakken SDR)
7. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen
a. initiatief opstellen discussiestuk, toelichting door Evert
b. bespreken handreiking Programma AVI
c. input SDR-leden voor discussiestuk en afspraken vervolg

15.15

8. Uitwisselen / rondje activiteiten onder de leden
a. rondje onder de leden activiteiten/ bezochten bijeenkomsten
b. stand van zaken communicatie SDR
c. bespreken themalijst

Ter vaststelling
X
X

Ter bespreking

X

Ter bespreking
X

Ter informatie

X

15.25

9. Bespreken actielijst

15.30

10. Rondvraag en sluiting

X

Ter vaststelling

