
GEMEENTE SCHERPENZEEL 

Verslag van de bijeenkomst met de Adviesraad Sociaal Domein, gehouden op 15 september 

2022 in de vergaderruimte van de Buitendienst. 

 

Aanwezig: de heer L. Thompson, voorzitter 

  mevrouw H. Leusink, secretaris  

  mevrouw E. Wagensveld 

de heer A. Haaksma 

mevrouw C. Legemaat 

de heer T. Hommersom 

de heer R. Tiesing 

mevrouw T. Bloem, ambtelijk secretaris 

Afwezig:   

 

 

1. Opening en welkom  

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Externe partijen komen praten over ervaringen en knelpunten 

Diverse externe partijen zijn uitgenodigd om te komen praten over ervaringen en 

knelpunten. Aan de hand van diverse stellingen is over bepaalde onderwerpen met elkaar 

van gedachten gewisseld. 

 

4.  Verslag Adviesraad van 16 juni 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag: het jaarverslag is bijna gereed. In de vergadering van 

oktober zal deze worden vastgesteld.  

 

5.  Actiepuntenlijst van 16 juni 2022 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en gewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst is 

behoorlijk uitgedund.  

 

Er is weinig zicht op welke netwerkbijeenkomsten binnen Scherpenzeel worden 

georganiseerd. Dit zal worden uitgezocht.  

 

6.  Voorbereiding overleg wethouder 

Op 6 oktober vindt het overleg met de wethouder plaats. Besloten wordt dat de leden vragen 

en / of onderwerpen mailen naar de ambtelijk secretaris zodat de wethouder zich op dit 

overleg kan voorbereiden. 
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7.  Rondvraag en sluiting 
 

Rondvraag 

Interview zal worden geactualiseerd en opnieuw worden doorgezet. Vraag is of dit in de 

Nieuwsbrief van de gemeente kan worden geplaatst. Dit zal worden doorgezet naar de 

afdeling Communicatie van de gemeente. 

 

Het is goed om het functioneren van de Adviesraad te evalueren. Dit zal worden 

geagendeerd voor een volgende vergadering en worden opgenomen in het jaarplan. 

 

Sluiting 

De volgende vergadering van de Adviesraad is op donderdag 20 oktober 2022 om 10.00 

uur. Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden in de vergaderruimte van de Buitendienst, ’t 

Zwarte Land 25. 


