Notulen; Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal.
15 februari 2018.
Voorzitter

Jan Huige (wnd)

Notulist

Leon Brooijmans

Afwezig

Edwin Stallaert. ( mkg )

Gasten

Catharina Breewel- Wakker.

Aanwezigen leden.

Hilja van Eekelen, Louis v.d. Meugheuvel,
Anton van Overveld, Leon Brooijmans.
Claudia Noteboom - Moerland ( gemeente
Roosendaal )

1. Opening door wnd voorzitter Jan Huige.
Ontvangen informatie:
-

Twan van den Hurk m.b.t. thuis en daklozen informatie.
FNV. Participatiewet SW.

Hierna wordt Catharina Breewel- Wakker verwelkomd als kandidaat lid ASDR
Allen stellen zich kort voor.
Jan stelt voor, dat Catharina volwaardig aan de discussie kan meedoen.

2. Notulen 11 januari 2018.
Akkoord, met dank aan Hilja.
3. Op woensdag 31 januari waren er 35 aanwezigen bij de conferentie in Parottia.
Dit wordt als een mooi resultaat aangemerkt.
T.z.t. ontvangt de ASDR een uitnodiging van de KBO en Steunpunt Mantelzorg.
Koffie was ver weg , overigens goed georganiseerd.
Vanwege apparatuur Parottia was beeld wat onduidelijk, overigens niet echt storend.
Rogep wilde uitdrukkelijk in de schijnwerper staan, doch wij kunnen hun probleem bij
de gemeente, dat zij blijkbaar geen goede ingang hebben, niet oplossen. Wel
aandacht voor vragen. Hun oproep om een kennismaking wordt opgepakt. Was
blijven liggen n.a.v. onze minimale bezetting ASDR.
Anton maakt opzetje m.b.t. verslag van de avond, met de gestelde vragen en ( indien
mogelijk ) met de antwoorden erbij.
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Het verslag gaat naar de griffie en de deelnemers en ook afmeldingen. Voorstel naar
allen, welke zijn uitgenodigd.
Naar het NAR via Rob Lips.
Op FB, naar de Bode en BN de Stem. Naam van onze site erbij vermelden voor meer
informatie.
4. Jan Huige wordt officieel de voorzitter tot april 2019. ( aftredend )
We blijven leden werven, naast t.z.t. een nieuwe voorzitter.
Hoe werkt de Adviesraad in Oss? Hilja neemt contact op en gaat eventueel naar Oss
met Anton en Catharina.
5. Landelijke Koepel. Anton houdt de informatie bij.
6. Organisatie op de kaart. Hilja neemt op met Leon L. i.v.m. vermeld Postadres.
7. Beleidsplanning 2018.
1.Participatie. Louis en Hilja, Voor het inclusieverhaal met ROGEP wordt aan Edwin
gedacht.
2. Armoede. Allen. Leon volgt NAR. Incl. laaggeletterheid / hersenwetenschappen (
mentaliteit ) erbij betrekken. Tot een van onze aandachtpunten behoort de vraag hoe
de Gemeente denkt de zgn. integrale aanpak te gaan realiseren. Claudia zal erop
toezien dat er een gesprek met de armoederegisseur tot stand komt en dat alle
relevante stukken tijdig naar de ARSD worden doorgestuurd.
3.WMO. Allen.
Enquête HBH. De vragen graag vooraf inzien.
4. Jeugdzorg. Is aanbesteed.
Anton en Louis maken afspraak met Patrick Ros.
5. Communicatie. Jan en Hilja en Catharina.
Contactpersoon gemeente is Claudia.
De motie over toegankelijkheid wordt door Claudia naar ons verzonden. ( is gedaan )
Onderlinge contacten. Voor besprekingen in kleine samenstelling kan thuis worden
vergaderd of anders afspraak bij Parottia of gemeente.
Kosten welke zijn gemaakt kunnen worden gedeclareerd.
8. Rondvraag.
Overzicht diverse Cliëntenraden in Roosendaal is aanwezig ( niet geheel actueel )
Enquête leeftijdsvriendelijke gemeente? Catharina heeft n.a.v. haar aanmelding eind
2017 niets meer gehoord. Claudia geeft een toelichting op de werkwijze en doel.
Samen met gemeente Bergen op Zoom, ziekenhuis Bravis en de KBO ‘s.
Leon heeft zich gisteren aangemeld. ( ook nog niets gehoord )
Het is een vorm waarbij nuttige informatie t.b.v. de ASDR beschikbaar komt.
Louis is van eind maart tot eind mei met vakantie.
Hilja vermeldt, dat er op 3 april een regionale bijeenkomst is over hoe de
gemeenteraadsleden t.o.v. Adviesraden werken. Kosten per deelnemer 85,00 euro.
Hilja denkt over bestuursfunctie bij Keijenburg. Denk er goed over na, m.b.t. lid
ASDR geen probleem, zolang zich geen conflicterende belangen ( bijv. subsidies )
voordoen.
Sluiting rond 21.30 uur door voorzitter Jan Huige.
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Vergaderdata 2018:

Do 11 Januari
Do 15 februari
Do 8 maart
Do 12 april
Do 3 mei
Do 14 juni
Do 12 juli (ivm zomervakantie vervalt deze mogelijk)
Do 9 augustus (ivm zomervakantie vervalt deze mogelijk)
Do 13 September
Do 18 oktober
Do 8 november
Do 13 december.
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