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Notulen 
 
Datum  : 25 maart 2021 
Plaats  : Online 
Aanvang : 10.00 uur 
Einde  : 12.00 uur    
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer,  
Wim Kanters, Adrienne Caniels, Ineke Theil, Wies Dahmen  
Babs Banning (vice voorzitter) en Astrid Selier (notulen) 
 
Opening: 
Hein heet de leden en de gasten van harte welkom opent de vergadering en stelt de agenda 
vast. 
 
Hein vraagt of iedereen wil checken of de vacatiegelden zijn overgemaakt. Adrienne is niet 
meegenomen in de betaling. Inmiddels het dit geregeld.  
 

1. Notulen vorige vergadering – 25 februari 2021 
Naar aanleiding van de notulen bespreken we een aantal inhoudelijke punten. 
De notulen is goedgekeurd. Astrid maakt er een PDF bestand van. De notulen wordt door 
Wim op de website geplaatst. 
 

2. Actie lijst met onderwerpen en taken 
We nemen de tijd om de actielijst door te nemen en bespreken de onderwerpen inhoudelijk. 
We nemen de stand van zaken en acties op termijn door. Hein wijzigt de besproken taken in 
de lijst en slaat deze op met de datum van vandaag. 
Hein zal de oude documenten verwijderen uit Dropbox voor het overzicht.  
We spreken af dat we ieder half jaar zo uitgebreid als vandaag in de actielijst te duiken. Hij 
blijft ook iedere vergadering terug komen als actielijst en lopende zaken. 
 

3. Planning en invulling overleg met Incluzio 
De onderwerpen waar de raad over in overleg wil gaan staat in de actielijst. Hein maakt een 
afspraak met Janine. 
 

4. Matthijs vertelt…. 
Matthijs is bezig geweest met de rekenkamer. Hij werd op het verkeerde been gezet, hij 
dacht met iemand te spreken die het onderzoek uitvoert. Maar het was een mevrouw van 
de rekenkamer. Inhoudelijk kon ze tijdens het gesprek nergens op in gaan. De onderzoekers 
nemen de punten van de raad mee in het advies naar de gemeente. De onderzoekers geven 
uitleg aan de gemeente over de vraag van de raad.  
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De vraag is waar we nou zitten? Het proces is lastig te snappen. Hein vertelt dat het 
onbevredigend voelt maar het advies van de raad komt zeker aan bij de onderzoekers die de 
adviezen meenemen in de rapportage.  
 

5. Planning vergaderingen 
 

2021 Vergaderingen Tijd 

   

mei donderdag 27 mei 2021 
10.00 - 
12.00 

juni donderdag 24 juni 2021 
10.00 - 
12.00 

juli   Zomer 

augustus   Zomer 

september donderdag 30 september 2021 
10.00 - 
12.00 

november donderdag 25 november 2021 
10.00 - 
12.00 

december   Kerstreces 

 
 

6. Rondvraag 
 
Matthijs: krijgt iedereen de nieuwsbrief ketenpartners zorg en welzijn? Nee dat is niet zo. 
Matthijs stuurt dit door.  
 
Wim: nemen jullie in het overleg met Incluzio ook het onderwerp mee dat Incluzio is gekort 
op de financiën. Dat is zeker zo.  
 
We nemen de processen door voor de werkzaamheden binnen Dropbox. 
  
Afsluiting 
Hein dankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en bijdragen en sluit de vergadering. 
 


