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1.

Ja

Keuze voorzitter + taken.
Vergaderdata.

2.

Ja

Notulen.

3.

Nee

Informatie voortgang
Nieuwe Toegang Jeugd.

Jeugd & Onderwijs
04-02-2019
Genia v. Hout, Ilona Lintsen, Hans Heerdink, Chris Knoop en René van der Velden.
Aangeschoven vanuit andere groep: Joke Lentjes & Gerrie van der Rijt.

René van der Velden

IN HOOFDLIJNEN WAT IS ER BESPROKEN en/of BESLOTEN
(besluiten graag duidelijk omschrijven en in kolom 2 “JA”
vermelden)
Inhoudelijke discussie waarom iemand wel of geen voorzitter
wil/kan zijn. Chris is voorzitter geworden. Hij ontdekt dat in de
vergaderstructuur teveel tijd wordt gevraagd. Verzoek is om
mee te denken om taken te verlichten voor voorzitter, waar
mogelijk.
De eerste 3 maanden notuleert René. Dus ook weer vandaag.
Er waren geen aanmerkingen of aanvullingen van de vorige
notulen.
Neeltje Schoenmakers is vanochtend nog uitgenodigd en had
de vandaag de mogelijkheid ene presentatie te geven over de
huidige ontwikkeling van de inrichting van de toegang.
De PowerPoint presentatie is gegeven. Tijdens de presentatie
zijn ter informatie en ter aanvulling opmerkingen gemaakt.
Deze worden nog meegenomen.

WIE DOET WAT

TERUGKOPPELING
OP DATUM

Chris houdt het Medio september
voorzitterschap.

Notulen maken
door René

Mei 2019

Neeltje
Schoenmakers
verzorgd de
PowerPoint
presentait enog.
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4.

Ja

5.

Nee

6

Ja

7.

Nee

8.

Nee

9.

Ja

Eindgedachte na de presentatie was dat het er goed uitzag en
dat er een ogenschijnlijk goed doordacht concept ligt waarin
de keuze van de inrichting van de Toegang doordacht is.
Verzoek om advies
Na PowerPoint presentatie is afgesproken dat we voor 11-032019, op basis van deze presentatie een advies geven, met
daarin eventueel aanvullingen en vragen. Neeltje zorgt er eerst
nog voor dat alle informatie, ook die van “klantreizen” en
interviews met professionals in het verslag komt, zodat advies
volledig kan zijn.
Rene verzorgt dit in eerste aanleg.
Uitnodigen: Wie Kan.
Via de mail komen er meerdere uitnodigen binnen. Op dit
moment is er niemand die zeker bij een van die uitnodigen
aanwezig kan zijn.
Website
Op de website: https://adviesraadsociaaldomein-uden.nl/
moet onze themagroep nog iets invullen.
René doet een aanzet en Hans kijkt daar nog na.
Vraag over Mail Margreet Margreet heeft via Jeanny Rutten een vraag gesteld over een
advies. Dit betreft het stuk van de Transformatie opdracht. Dit
is door ons op 15-01-2019 al gegeven. De vraag die nu voorlegt
is bedoeld voor het bestuur, niet voor ons als themagroep.
Rondvraag/mededelingen.
• Hans gaat in de regio onderzoeken hoe het ervoor staat
bij de cliëntenparticipatie.
• René: Adviseert iedereen naar de uitzending van
Monitor van zondag 03-02-2019 te kijken.
Sluiting
Chris sluit de vergadering om 21.40 uur, met dank voor ieders
inbreng.

Allen,
verzameld door
René.

Voor 09-03-2019

Allen

Nu

René en Hans

Voor 01-03-2019.

Chris naar
dagelijks
bestuur.

05-02-2019
(voor 28-02-2019)

Chris
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