
BESLUITENLIJST VERGADERING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN D.D. 17.12.2019 

1. Er moet nog een bedrag van tweeënhalf miljoen euro worden bezuinigd. W.b. het sociaal 
domein moet de ASD wel om advies worden gevraagd. 
 

2. Mevrouw Geuze en de heer Van der Meer zullen zich verdiepen in trajectfinanciering en 
welllicht met een advies komen. 
 

3. Het streven is dat 15 februari de sollicitatieprocedure is afgerond en dat de ASD dan op 
volledige sterkte kan functioneren. 
 

4. Bij een volgend bezoek aan de sociale teams zal worden geïnformeerd of de wijkagent bij de 
sociale teams in beeld is. 
 

5. Mevrouw Smit en de heer Van der Tuin zullen zich nader verdiepen in het onderwerp “Home 
Start”. 
Mevrouw Van der Waal zal nagaan wat de gemeente heeft besloten w.b. Home Start. 

6. Ervaringsdeskundigheid zal in februari worden geagendeerd, daarna zal dit regelmatig een 
agendapunt zijn. 
 

7. De ASD wordt geen deelnemer in de Stuurgroep Sociale Veerkracht. De ASD wordt agendalid 
en zal dus alle informatie ontvangen. Regelmatig zal een informerend/verhelderend gesprek 
plaatsvinden tussen de ASD en de stuurgroep. De ASD kan gevraagd en ongevraagd adviseren 
op inhoud en ontwikkelingen. 
 

8. De ASD heeft het strategisch kader Nationaal Programma Groningen (NPG) ontvangen. De 
bedoeling is dat met de NPG gelden de welvaart van de inwoners wordt vergroot. Daartoe is 
een ambitie geformuleerd in het strategisch kader. Steeds moet de vraag zijn wat het effect 
zal zijn op de inwoners. Dit onderwerp komt in januari weer op de agenda. Wat wil de ASD 
bereiken en wat zal de rol van de ASD zijn? 
 

9. Er is een voorstel gemaakt voor de aanpak van de werkprocessen. De intentie is dat de 
werkprocessen conform het voorstel worden opgepakt. Aan het voorstel zal nog een 
tijdschema worden toegevoegd. 
 

10. De ASD geeft er de voorkeur aan de voorgestelde cursus “Adviseren kun je leren” in het 
noorden te laten plaatsvinden en bij voorkeur alleen met de ASD Midden-Groningen. 
 

11. De Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) wordt in januari geagendeerd. 
 

  
 
 

 
   


