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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Opening 
De voorzitter opent het overleg en heet iedereen van harte welkom op deze 
locatie. 
Mededelingen 

1.a. De voorzitter laat weten dat dhr. Panis vandaag digitaal aansluit en dat de heren 
Bakels, Hopman en Hartholt afwezig zijn en geeft kort de reden van afwezigheid 
aan. Verder laat de voorzitter weten dat het dhr. Hartholt helaas ook niet gelukt 
om de beloofde cadeaubonnen voor aftredende leden te bezorgen. De 
cadeaubonnen worden nagestuurd.  

1.b. Een volgende mededeling is dat dhr. E. Merkus eveneens niet kan aansluiten bij 
dit overleg; hij had gepland een presentatie te sturen die tijdens agendapunt 7. 
getoond zou worden. Die presentatie is nog niet ontvangen, dus die houden we 
nog te goed. 

1.c. Bij de ingekomen stukken heeft de voorzitter nog het conceptverslag van de 
adviescommissies van 1 april jl. toegevoegd. 

 Vaststellen agenda 
 De agenda voor dit overleg wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
2. Verslag laatste vergadering, d.d. 20 april 2022 en actielijst 
 Conceptverslag van 20 april 2022 

Het verslag wordt doorgenomen en naar aanleiding van het verslag worden de 
volgende opmerkingen gemaakt: 

2.a. N.a.v. punt 3. wordt opgemerkt dat het waardevolle informatie is die je bij de 
mensen zelf ophaalt, want je krijgt niet alle informatie door alleen maar te meten. 
Meten en ophalen van informatie moeten elkaar aanvullen, niet vervangen. 

2.b. N.a.v. punt 3. Tips, wordt aangegeven dat er een basis van vertrouwen moet zijn 
voordat je informatie kunt ophalen. Wij moeten ook niet meegaan met de 
bureaucratie. De gemeente moet zich verantwoordelijk voelen voor het ophalen 
van de ervaringen. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
Actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en de opmerkingen vanuit dit overleg zullen 
erin verwerkt worden. 
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3. Stand van zaken werkgroepen 
 Economische Zelfredzaamheid en Arbeidsparticipatie 

Deze werkgroep is niet meer bij elkaar geweest. Op 30 mei a.s. is een Pijlerlezing 
over arbeidsparticipatie. Dhr. John Willems gaat er heen. 
Inclusie 
Niets nieuws te melden vanuit de werkgroep. Wel een persbericht Vlaanderen 
betr. het stoppen met het project Trim Hasselt Maastricht.  
 
Vanuit de andere werkgroepen is niets nieuws te melden. 

 
4. Ingekomen stukken 

220425 uitnodiging FGL  
Er wordt aangegeven dat FGL een nieuwe website hebben en mevr. Wiegers 
geeft er kort informatie over. 
220425 verdagingsbericht bijeenkomst nieuwe adviesstructuur 28-04-2022 
Opgemerkt wordt dat het stuk meer over de structuur dan de inhoud ging.  
Op 20 mei jl. (nieuwe datum i.p.v. 28 april jl.) is gepraat over hoe wij ons moeten 
verhouden tot burgerparticipatie. De voorzitter heeft daar aangegeven dat het 
m.n. belangrijk is om te weten hoe de bestuurder naar burgerparticipatie kijkt. 

  
De volgende opmerkingen worden naar aanleiding van dit overleg van  
20 mei 2022 gemaakt: 

4.a. De gemeente wil dichter bij de burger gaan staan, maar het is de vraag of de 
manier waarop (met minder raden) wel goed is. Je kunt niet verwachten dat 
mensen nu op eens gaan meepraten. Veel mensen zijn vertrouwen kwijt en dat 
moet je eerst terugverdienen. 

4.b. De presentatie door dhr. Sven Cimmermans liet zien dat het geen losstaande 
cirkels waren (niveaus), maar dat er een overlap/ontmoeting was. De ambities die 
er nu liggen, zijn mogelijk qua tijdsbestek gezien, te ambitieus. De adviesraden 
hebben de omslag al gemaakt, maar de gemeente nog niet. 

4.c. Er wordt vanuit de gemeente (dhr. Frans Bastiaans) ook aangegeven dat men 
‘inhoud’ niet zo belangrijk vindt… Hier komt men later op terug, want de voorzitter 
van de iASD geeft duidelijk aan dat de volgende keer met name over de inhoud 
moet gaan en waarom dit belangrijk is! 

4.d. Het is voor de leden van de iASD ook niet duidelijk wat de visie van de gemeente 
is en/of er wel een visie is. 

4.e. Vanuit de gemeente (mevr. Boonen) werd aangegeven dat wij helemaal en goed 
op de inhoud zitten; vanuit onze kant werd de passie bij de gemeente gemist. 

 
20220430-1 reactie op advies nr. 29 beleidsplan Zicht op Thuis 
Opgemerkt wordt dat er geen mogelijkheid was om er inhoudelijk op in te gaan. 
Een andere opmerking is, dat de manier waarop het document is samengesteld  
(tabelvorm) als niet prettig wordt ervaren. Daarop wordt door de voorzitter 
uitgelegd dat deze vorm gekozen is, omdat het ook reacties van andere (dus 
meerdere) adviesraden gaat en dit zo overzichtelijker is. Diverse gemeenten 
hebben 13 april een samenwerkingsovereenkomst getekend, daarom hebben de 
adviesraden ook gezamenlijk een reactie gegeven. 
Naar de gemeente toe is duidelijk aangegeven dat het belangrijk is op de 
uitvoering te letten! Op papier ziet het er mooi uit, maar het moet ook in de 
uitvoeringsagenda terug te zien zijn. 

 
5. Uitgaande stukken 
 Er zijn geen uitgaande stukken 
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6. Burgerparticipatie Sociaal Domein 

In het verleden hebben wij afspraken gemaakt betreffende het openbaar maken 
 van adviezen die wij geven (twee weken na het geven advies op website 
plaatsen). De voorzitter geeft aan dat dit punt, gezien de onzekere situatie over de 
nieuwe adviesstructuur, beter in dat overleg kan worden meegenomen op het 
geschikte moment.  
 
Er wordt afgesproken dit punt de volgende vergadering weer op de agenda te 
zetten met de vraag aan alle leden om na te denken over de invulling van een 
nieuwe adviesstructuur. Dit punt gaan we tijdens het volgende overleg bespreken 
als voorbereiding op een volgend overleg met alle raden en gemeente over de 
nieuwe adviesstructuur. 

 
7. rondvraag/presentatie Emanuel 

Er wordt opgemerkt dat er op 24 mei jl. een bijeenkomst ‘Cliënt- en 
jongerenparticipatie in de jeugdhulp’ is geweest, georganiseerd door de dames 
Joyce Lensen en Marjolein van der Pool. Mevr. Pelz geeft kort informatie over deze 
bijeenkomst.  

 
8. sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng en sluit het 
overleg, zodat we nu op een passende manier afscheid kunnen nemen van de 
vertrekkende leden. Deze leden worden nogmaals van harte bedankt voor hun 
inbreng gedurende de afgelopen jaren!  

 


