
 

Agenda        Cliëntenadviesraad 

 

Datum:  12 oktober 2015 

Tijdstip:  16.30 uur tot 18.30 uur 

Locatie:  Commissiekamer III 

Genodigden: Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjanne Meijerink, Marjolein 

den Uijl, Saskia Heemskerk, Marijke van Huizen, Margreet den Dulk, 

Johan Kemker 

Gemeente: Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen 

  

 

Openbaar gedeelte    

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Vaststellen verslag 14 september 2015 (zie bijlage) 

 

3. Mededelingen en actielijst 

- memo Zorg en Zekerheid (bijlage volgt) 

- vervolg adviesaanvraag evaluatie nieuwe verordening behandeling 

bezwaarschriften (mondeling) 

- Terugkoppeling uit OR-vergadering SWA over transformatieplan SWA 

(mondeling door Marjolein) 

- Alphens Ketenoverleg Welzijn en zorg (zie bijlagen) 

- Klantenonderzoek WMO (zie bijlagen) 

 

4. Toelichting op memo evaluatie kostendelersnorm  Ilse Pardoel 

(zie bijlage) 

 

5. Evaluatie cliëntenondersteuning (zie bijlage)  

 

6. Format adviesaanvragen (bijlage volgt)   Cecilia van Sabben 

 

7. Procedure bij adviesaanvragen (bijlage volgt)  Cecilia van Sabben 

 

8. Openbaarheid vergaderingen    Kees Slingerland 

 

In ons huishoudelijk reglement staat dat onze vergaderingen in principe openbaar zijn en dat 

huishoudelijke zaken en vertrouwelijke beleidsstukken in het besloten deel van de vergadering 

worden behandeld. Het is dus van belang om bij de agenda van elke vergadering een duidelijke 

knip aan te brengen tussen het openbare en besloten deel van de vergadering. Dit is vooral van 

belang in relatie tot de mogelijke deelname van leden van de gemeenteraad aan onze 

vergaderingen. Zij worden uiteraard geacht niet op de hoogte te zijn van onze interne 

beraadslagingen over beleidsstukken, nóch van onze (concept) adviezen, gericht aan de 



wethouders. Anderzijds willen wij door de aanwezigheid van gemeenteraadsleden niet geremd 

worden in onze openhartige uitwisseling van opvattingen en standpunten. In onze vergadering 

van 12 oktober zullen we een en ander met elkaar bespreken. 

9. Vragen en antwoorden n.a.v. 2e kwartaalrapportage  

Sociaal domein (zie bijlage)     Inge van der Heiden 

 

10. Rapportage uit voorzittersoverleg    Kees Slingerland 

 

11. Rapportage uit Serviceplein (bijlage volgt)   Nardy Beckers 

 

12. Rondvraag en sluiting 

 

Besloten gedeelte 

13. Terugkoppeling van werkgroep adviesraden   leden werkgroep 

Beter voor elkaar 2017      

       

14. Terugkoppeling van werkgroep Verordening   leden werkgroep 

en nadere regels Sociaal Domein 

 

 

 


