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Notulen Adviesraad Sociaal Domein besloten deel d.d. 18 februari 2021, via Teams 

Aanwezig: Antoine de Ceuster, Nita Breeuwer, Regina Op de Beek, Coretta de Bruin, Coby van 
Haasteren, Marc le Clercq, Henk Top,  Robert Sneek, Rudolf Jan Boom, René Roose, Christine Nuis, 
Chris Hartoog, Nelli Cooman 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.57 uur en heet iedereen welkom. 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering 
Naar aanleiding van punt 4 
De werkgroep Jeugd heeft het werkplan net voor de vergadering aan Coby toegezonden. De 
werkgroep Wmo gaat het snel updaten. Opdracht voor volgende vergadering. 
 
De notulen worden zonder op- of aanmerking goedgekeurd.  
 

Actiepunten 
 
20201119005 Dit punt staat voor augustus op. 
20201217008  Dit punt blijft staan, de werkgroep Wmo heeft het werkplan voor 
volgende  
 vergadering klaar.  
20210121009 Dit punt kan van de lijst af, is gebeurd 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Ideeën besteding batig saldo VAC, ontvangen suggesties 
Een aantal suggesties worden besproken die zijn gedaan/tijdens de vergadering worden 
gedaan met betrekking tot een doel waar het bedrag aan besteed kan worden. Het gaat om 
een bedrag van € 12.000,--. Dit bedrag moet wel besteed worden binnen het sociaal domein.  
Het doel moet bij voorkeur iets zijn wat nu, door het ontbreken van gelden, niet kan worden 
gerealiseerd.  
De Adviesraad mag geen eigen middelen hebben, er is ook geen bankrekening op naam van 
de Adviesraad.  
 
René heeft de suggestie gedaan om de opleiding taalmaatjes als doel te kiezen. René neemt 
contact met mevrouw Kik op om te vragen waar deze opleiding nu van betaald wordt en/of 
er nu al subsidie is voor dit project is.  
 
Als iemand nog een ander idee heeft voor besteding van de gelden, dan kan je dit zo snel 
mogelijk aan Coby doorgeven.  

 

5. Begroting 2021 Adviesraad 
Marc merkt op dat de naam van het door Henk toegezonden document anders is dan op de 
agenda staat.  
Het document is het financieel verslag 2020 en niet de begroting 2021. De begroting van 
2020 staat in de linker kolom in dit stuk. De begroting 2020 gaat Henk op dezelfde manier 
maken en rondsturen.  
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Nu wordt het financieel verslag van 2020 besproken: 
Het positieve resultaat vloeit terug naar de gemeente. 
Marc vraagt wat bedoeld wordt met faciliteiten ten behoeve van werkgroepen en 
werkkamers. Dit is voor het organiseren van een werkkamer en de kosten die eventueel voor 
een locatie en/of koffie/thee betaald moeten worden. Dit komt ook terug op de begroting 
van 2021 in de hoop dat er dit jaar weer bijeenkomsten fysiek mogelijk zijn. 
Er staat een post PM. Hier is de kerstattentie voor de leden van de Adviesraad van betaald. 
Op de begroting van dit jaar wordt daar een kleinere post voor opgenomen. 
De vergadering bedankt Henk voor zijn werk.  
 

6. Concept jaarverslag 2020  
Hier zijn geen op- of aanmerkingen op. Coby stuurt het naar de gemeente. 
 

7. Rondvraag en w.v.t.t.k 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

8. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.20 uur de 
vergadering. Hij spreekt de hoopt uit dat we elkaar volgende keer fysiek kunnen ontmoeten.  

 

 

 

 

 


