
 
Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest 
p/a Gemeentehuis 
Postbus 1270 
2340 BG Oegstgeest 

 

 

 
Betreft:  Uitnodiging en agenda voor de vergadering van donderdag 31 oktober 2019 

om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest 
 

 

 
1. Opening vergadering, vaststellen agenda. 

 
 

2. Mededelingen,  ingekomen en verzonden stukken 
 

Een aantal van de ingekomen en verzonden stukken komt later terug bij de verschillende 
agendapunten. De overige stukken zijn vooral ter kennisname. 
 
Ingekomen stukken 

 
- Conceptversie “Kaders voor de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp” ter 

consultatie 
- Concept Wmo verordening en toelichting op de wijzigingsvoorstellen vervoer 

Wmo,  
- Advies van de Adviesraad Leiden over de Toegang tot de Jeugdhulp 
- Informatie over de Vitalityclubs 
- Terugkoppeling themabijeenkomsten Meerwonen 
- Verslag Dik en Leo van de bijeenkomst over Burgerparticipatie 
- Inwonersenquête gemeente Oegstgeest, Mirjana Pannekoek 
- Plan van Aanpak Sociaal Makelaar 

 
                          Verzonden stukken 

- Reactie ASD op de kaders voor de gemeentelijke toegang van de jeugdhulp 
- Advies ASD aanpassing Wmo verordening 
- Advies Oegstgeest Beweegt 

 
Uitnodigingen 

- Uitnodiging gesprek over VN verdrag voor de rechten van mensen met een 
handicap 

- Dorpsgesprek over burgerparticipatie in het Dorpscentrum, 8 oktober  
- Uitnodiging Themacafe Maatschappelijke Zorg, 6 november 
- 8

e
 Hannie van Leeuwenlezing, 14 november   

-  
                                            

3. Conceptnotulen vergadering van 19 september 2019 
 
 

4. Info c.q. nabeschouwing over relevante bijeenkomsten 
- Netwerk Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest, 7 oktober 
- Diverse activiteiten in het kader van de week van de eenzaamheid 
- Bijeenkomst Burgerparticipatie in het Dorpscentrum, 8 oktober 
- Themacafe jeugdhulp,  9 oktober 



- Bestuurlijke Startbijeenkomst over de maatschappelijke zorg, 9 oktober  
 

 
5. Stand van zaken advisering 

Afgeronde adviezen 
- Advies kaders voor de gemeentelijke toegang tot de  jeugdhulp,  
- advies aanpassing verordening Wmo  
- Advies Oegstgeest Beweegt  

                          Nieuwe adviezen 
- Maatschappelijke Zorg 
- advies Plan van Aanpak Sociaal Makelaar 
- Beleidsregels Wmo 
- Beleidskader Burgeradviezen 

 
 

6. Werkbezoeken Adviesraad Sociaal Domein 
 

 
7. Rondvraag en sluiting 


