Kort verslag van de vergadering van: 7 december 2017
Thema: Evaluatie ASDS
Het eerste jaar ASDS wordt met de leden geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst die op basis van het reglement door de
werkgroep is opgesteld. De niet aanwezige leden zullen hun input via de e-mail geven. Alle input wordt daarna samengevoegd
tot evaluatiedocument dat ter vaststelling aan de ASDS zal worden voorgelegd.
Ingekomen stukken
- Brief inzake de inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk
Het taalgebruik in de brief is te formeel en had eenvoudiger gemoeten.
- Toelichting op proces bezwaar- en beroepsprocedures
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Signalen inburgering Schiedam, advies VNG
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Memo inzake afschaffen kwijtschelding afvalwaterzuiveringsheffing waterschap Hoogheemraadschap Delfland
Omdat er nog geen contact met Den Haag is geweest, zal dit onderwerp worden geagendeerd voor de volgende vergadering.
Mededelingen
- Contacten Cliëntenraad
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geven na onderling aan niet gelukkig te zijn met de cliëntenraden. Zij hebben het
voorstel weer bij Stroomopwaarts teruggelegd.
- Voorzittersoverleg Adviesraden MVS
Er is geen behoefte aan gezamenlijke trainingen. Over de Vervoersregio is nog niet gesproken. Er is een zienswijzenotitie
opgesteld inzake Passend Onder Dak.
- Nieuw welzijn Schiedam
De werkgroep heeft meegedacht over de invoering van het nieuwe welzijn. Het advies om met de verschillende netwerken in
gesprek te gaan over de aansluiting met het nieuwe werken wordt overgenomen. De werkgroep maakt een bespreekdocument.
Lopende zaken
- Jaarplanning gemeente
Verschillende onderwerpen hadden al in ASDS besproken moeten worden. Volgend jaar moet hierop beter worden gestuurd.
- Jaarplanning adviesraad
Er wordt ingestemd met de jaarplanning.
Bijeenkomsten 2018
- Datavoorstel
De vergaderplanning wordt aangenomen met één wijziging: de vergadering van 8 mei wordt verschoven naar 15 mei 2018.
- Voorstel bespreekonderwerpen/thema’s
Er worden onderwerpen gemist als Inburgering en Nederlandse taal als voertaal. Voor januari/februari worden de
onderwerpen Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening en Opleiding geagendeerd. De voorzitter maakt een
prioriteringsvoorstel voor de andere onderwerpen.
Ontvangen signalen/klachten
Er zijn geen signalen en klachten ontvangen.

