
nummer besluit of actiebeschrijving
20180829001 actie Openbaarheid vergaderingen, besluiten hoe dit aan te pakken
20180829002 actie Uitvoeringsagenda toezenden aan leden adviesraad
20180829003 actie Adressenlijst naar Marlies sturen
20180829004 actie Iemand van gemeente uitnodigen voor uitleg keuze SMWO
20180829005 actie Voorstel maken hoe tot een selectie te komen voor kandidaten vacatures
20180829006 actie Declaratiefomulier aanpassen. Verblijfskosten er uithalen
20180829007 actie Formulier contactgegevens maken geïnteresseerden werkkamers
20180829008 actie Voorstel wijzigen vergaderdata op agenda volgende vergadering
20180926009 actie Aanmelden Antoine en Henk voor info bijeenkomst 31-10
20180926010 actie Navragen wie badges print

20180926011 actie Link website naar leden sturen om tekst toe te kunnen voegen en maken prijsopgave

20181101012 actie
1e terugkoppeling werkgroep 'Lokaal Uitvoeringsplan Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang' - gevraagd advies

20181101013 actie Advies opstellen inzake Onafhankelijke cliëntondersteuning
20181101014 actie Aanleveren werkplan, inclusief stappenplan en tjdspad
20181101015 actie Toezenden Word document/sjabloon met logo
20181101016 actie Voorstel vergaderagenda maken
20181129017 actie Navragen bij mw Boerwinkel met wie al gesproken is in het kader van de PGB

20181129018 actie

Nibud-onderzoek effecten minimabeleid: Bepalen welke extra type(n) huishouden de 
voorkeur heeft(/hebben), incl. classificatie met een korte motivatie + doorgeven aan 
secretariaat

20181129019 actie Contact Aad vd Wouden iz artikel advies Onafhankelijke cliëntondersteuning

20181129020 actie
Advies Beschermd wonen & maatschappelijk opvang: namen en tekst voor 
uitnodiging werkkamers aan Marlies doorgeven

20181129021 actie Fotograaf regelen voor foto's leden op de website
20181129022 actie Google Analytics laten koppelen aan website
20181129023 actie Rondmailen Wegwijzer Adviesraad
20181129024 actie Bespreken hoe werkdruk te verlichten van Adviesraad (mbv suggesties Marc)
20181129025 actie Voordracht nieuwe leden aan College sturen
20181129026 actie Werkplannen mailen naar secretaris Participatie en Wmo
20181129027 actie Concept werkplan maken
20181220028 actie Uitnodigen iemand van SMWO volgende vergadering
20181220029 actie Wmo aansluiting zoeken bij uitvoeringsagenda gemeente
20181220030 actie Aanpassen werkplan en rondmailen
20181220031 actie Social media gebruik / stagiare, overleg wie dit kan doen en hoe te gebruiken
20181220032 actie Aanpassen uitnodiging werkgroep Beschermd Wonen
20181220033 actie Aanpassen stroomschema

                  
20190124001 besluit Werkkamer participatie bijeenkomt 7 februari 2019 t.b.v. adv. Zuidhoek
20190124002 actie Uitnodiging versturen aan deelnemers werkkamer Participatie

20190124003 actie
Doorsturen aan alle Leden adviesraad voortgangs rapportage m.b.t. Beschermd 
wonen en Maatschappelijke opvang 

20190124004 actie Doorgeven deelnemer werkkamer participatie aan secretariaat



20190124005 actie
Concept enquete om  herkenbaarheid organisaties welzijn op Schouwen Duiveland 
te toetsen

20190124006 actie Werven nieuw lid Adviesraad met competenties voor secretariaat

20190124007 actie
Toesturen presentatie en verder info m.b.t. onderbouwing halfjaarlijks en 
jaarlijkserapportage

20190124008 actie
Informeren naar inhoud en vormgeving  van functie vertrouwenspersoon Zuidhoek 
naar aanleiding daarvan eventueel een ongevraagd advies formuleren.

20100124009 actie Offerte opvragen voor onderhoud website ASD door extern bureau









verantwoordelijkeeinddatum status
DB z.s.m. afgerond
Marlies z.s.m. afgerond
Rudi z.s.m. afgerond
Marlies z.s.m. afgerond
DB z.s.m. afgerond
Henk z.s.m. afgerond
Rudi 02-10-18 afgerond
Marlies 26-09-18 afgerond
Marlies z.s.m. afgerond

z.s.m. afgerond

Regina z.s.m. afgerond

Cees, Coretta, Chris 29-11-18 afgerond
DB z.s.m. afgerond
werkgroepen 22-11-18 afgerond
Marlies z.s.m. afgerond
Marlies 29-11-18 afgerond
Antoine z.s.m. afgerond

Allen 04-12-18 afgerond
Antoine z.s.m. afgerond

Cees, Coretta, Chris z.s.m. afgerond
Regina 20-12-18 afgerond
Regina 20-12-18 in uitvoering
Marlies 20-12-18 afgerond
DB 20-12-18 open
dB z.s.m. afgerond
werkgroepen z.s.m. afgerond
dB 20-12-18 afgerond
Marlies z.s.m. afgerond
Regina 24-01-18 afgerond
Janpeter 24-01-18 afgerond
DB 24-01-18 open
Marlies z.s.m. afgerond
Marlies z.s.m. afgerond

DB afgerond
Marlies z.s.m. open

Corretta z.s.m. open
Rudi z.s.m. open



Rudi 01-03-19 open
DB z.s.m. open

Secretariaat z.s.m. open

werkgroep participatiez.s.m. open
Regina Op de Beek 15-02-19 open









DB
Antoine
Marlies
Henk
Marc
Cees
Chris
Regina
Rudi
Nelli
Coretta
Nita
Cees, Coretta, Chris = werkgroep BW en MO
werkgroepen = werkgroepen Wmo, JW, PW
Allen
Janpeter


