W

Adviesraad Sociaal Domein
Leiderdorp

Postbus 35
2350 AA Leiderdorp
Postbus 35
www.wmoadviesraadleiderdorp.nl

2350 AA Leiderdorp
www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl

Notulen
Datum
Plaats
Aanvang
Einde

: 30 augustus 2019
: Gemeentehuis Leiderdorp, Zaal 5
: 10.00 uur
: 12.00 uur

Aanwezig: Hein van der Zande (voorzitter), Babs Banning (vice voorzitter), Wies Dahmen,
Jan van Gorp, Jessica Langenhoff en Astrid Selier (notulen)
Afwezig met bericht: Matthijs Landsmeer
Opening en vaststellen agenda
Hein opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Hein stelt de agenda vast.
1. Notulen en actielijst per beleidsonderwerp juni 2019

Notulen goedgekeurd en actielijst komt terug tijdens de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken map

Hein: terugkoppeling telefonisch overleg met Groen links:
Dit was ter voorbereiding van het fractieoverleg.
Overleg 22 augustus CDA, D66, GL en VVD:
Was een aangenaam informatief gesprek, het doel was om bekend te raken met de
deelgebieden en wat er speelt in het sociaal domein. Ze zijn nu goed geïnformeerd.
Hein: terugkoppeling overleg met de voorzitter van het Forum:
Ter voorbereiding van het forum van maandag 2 september. Hierin zitten raadsleden, burger
raadsleden , wethouders en burgermeester. Het jaarverslag van de raad staat op de agenda,
de raad is aanwezig en wordt voorgesteld.
3. Beleidsterreinen actielijst (zie bijlage)

De lijst kan door de leden worden bijgewerkt. Graag bij het opslaan de update datum en je
naam toevoegen. Astrid zorgt voor pagina nummers en voettekst waar de update datum kan
worden toegevoegd.
We nemen de lijst door en actualiseren deze.
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4. Forum 2 september 2019

Het jaarverslag wordt besproken in het politiek forum, Hein inventariseert wie hierbij
aanwezig zijn.
Daarnaast staat jeugd op de agenda, Babs is hierbij aanwezig
5. Planning vergaderingen najaar 2019

26 september 10.00 – 12.00 uur
17 oktober 10.00 – 12.00 plus lunch
31 oktober 13.00 – 14.00 uur overleg met Incluzio (Sterrentuin)
28 november 10.00 – 12.00 uur
6. Rondvraag

Geen
Sluiting
Hein sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar bijdrage

Bijlage 1: Actielijst

