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Verslag vergadering Adviesraad
Joke van Zalingen
Thomas van Arendonk, Henri Brendel, Henk van Goor, Els Klop,
Mariëlle Koemans, Coby Lammers, Bart Luttik, Loura Raamsdonk,
Frans Roodenburg, Sjaak Sprong, Martha Vonk, Janneke van de Waardt
en Sjoukje van der Loo.
Marga Brijs.

1. Opening.
Bart opent de vergadering, dit maal in de Burgerzaal van het stadhuis. Hij heeft twee
mededelingen van personele aard.
• Mariëlle Koemans gaat verhuizen naar Maasland en kan daarom geen lid blijven
van de AS. Wel blijft zij beschikbaar voor de Deskundigenpool.
• In de heer Pira Rajahkumar heeft het DB een geschikte kandidaat voor de
Adviesraad gevonden.
De vergadering stemt unaniem in met de voordracht van Pira bij het college.
Els en Martha delen een verjaardag boeket uit aan Sjoukje en Henri krijgt om
dezelfde reden een bon. Els en Bart zijn bij Riny van Leeuwen op bezoek geweest
n.a.v. de sterfdag van Gijs, nu een jaar geleden. Zo op het oog gaat het goed met Riny.
De kleinkinderen zorgen voor de broodnodige afleiding.
2. Inspraak/vragen halfuur.
Het besloten deel van de vergadering betreft het brainstormen over “De toekomst
van de Adviesraad” en zou het grootste deel van de vergadering betreffen. De
Adviesraadvergadering is daarom niet gepubliceerd.
3. Mededelingen.

Sjoukje: Een collega is bezig met de nota Integratie. De status van deze nota is, dat er
al gesproken is met de burgemeester en een wethouder en, voordat het definitief
naar het college gaat, wil hij het graag met de Adviesraad bespreken. Daar zal een
aparte werkgroep voor gevormd moeten worden. Sjoukje zal er voor zorgen dat het
concept tijdig bij de Adviesraad ligt. Er zijn al twee vergaderdata voorgesteld, voor
het overleg met de beleidsmedewerker t.w. maandag 26 november en woensdag 28

november. De voorkeur gaat uit naar woensdag 28 november van 13.00 tot 14.00
uur. Mariëlle en Els gaan de vergadering van de aparte werkgroep voorzitten.
4. Verslag van de vorige vergadering, 29 augustus 2018.
N.a.v. punt 9. Mariëlle zegt dat na haar opmerkingen, het declaratieproces
gewijzigd is en dat het te veel betaalde terug gestort moet worden.
5. DB-bespreekpunten 09-10-2018.
1. Toekomst Adviesraad. In groepjes wordt hierover gediscussieerd en een
verslagje van gemaakt, dat plenair besproken zal worden.
2. Profielschets lid Dagelijks Bestuur. Er is een standaard document van de
Koepel van Adviesraden Samenlevingszaken dat gebruikt kan worden.
3.Inrichting selectiecommissie voor de aanstelling van voorzitter. Volgende
vergadering.
4.Gezamelijke vergadering met DP en aansluitend etentje in het Proeflokaal van
het Albeda College op woensdag 28 november a.s. Martha en Sjoukje gaan het
menu bespreken.
5 en 6 , rol en taken AS en interesseniveaus AS-leden komen aan bod in de
discussie in groepjes.
6. Samenstelling Selectiecommissie.
Volgende vergadering.
7. Stand van zaken Thema’s.
Omwille van de tijd gaat dit punt naar de volgende vergadering.
8. Stand van zaken werkgroepen.
Omwille van de tijd gaat dit punt naar de volgende vergadering.
De vergadering gaat uiteen om in groepjes te discussiëren over de toekomst van
de Adviesraad en Deskundigen Pool. Dit gebeurt aan de hand van een aantal
vragen.
9. Rondvraag.
Martha: 14 november vergadert de werkgroep Ouderenbeleid.
10. Sluiting.
Bart sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inzet en tijd.

