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ACTIVITEITEN EN AGENDA

Over
De Adviesraad Sociaal
Domein is een
onafhankelijke
commissie die midden
in de samenleving
staat. Gevraagd en
ongevraagd voorziet zij
het college en bestuur van de gemeente Vught van advies over de
beleids- en uitvoeringsontwikkelingen en mogelijkheden op het
gehele sociaal domein. Uitgangspunt hierbij is dat burgers actief
deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Over
Doel

Missie
Samenstelling ASD
Gesprekspartners ASD

Doel
De Adviesraad is alert op
ontwikkelingen, kansen en
knelpunten en vormt een
brug naar de Vughtse
samenleving bij de
advisering aan het college en de raad. De Adviesraad betrekt
hierbij bestaande organisaties, groeperingen,
(ervarings)deskundigen, belangenbehartigers, cliëntorganisaties
en inwoners bij de advisering aan het college en de raad.

Overlegdata
Acties
Contact

Missie
De ASD toetst het gemeentelijk beleid en de uitvoering
daarvan aan de mate waarin het bijdraagt aan
samenlevingsopbouw, aan het voorkomen van
vervreemding en versplintering en aan het hanteren van de
menselijke maat.
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Samenstelling ASD

Overlegdata ASD in 2021
Nagenoeg iedere laatste vrijdag van de
maand:
29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april,
28 mei, 25 juni, 24 september, 29
oktober, 26 november en 17 december
2021.
Het overleg duurt gemiddeld 2 uur en
vindt momenteel plaats via Zoom,
aanvangstijd 10.30 uur.
Het overleg is niet openbaar, incidentele
deelname is mogelijk, stuur een e-mail
naar ASDVught@gmail.com. Bij aanvang
van het overleg is de contactpersoon
sociaal domein vanuit de gemeente
vertegenwoordigd.
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Belangrijke gesprekspartners voor de ASD
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Koers, aandachtspunten en acties 2021 ASD breed

✓ Verstevigen contacten met inwoners, politiek, beleidsmedewerkers, wethouders
sociaal domein, portefeuillehouders sociaal domein, uitnodigen
ervaringsdeskundigen, cliënten- en belangenorganisaties.
✓ Toezien of opvragen informatie m.b.t. wijziging van verordeningen, beleid t.a.v.
sociaal domein en/of nadere regels.
✓ Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op leefstijl
inwoners, elkaar daar onderling op attenderen en zo meer kennis uitwisselen.
✓ Advies uitbrengen m.b.t. aanbesteding inkooptrajecten sociaal domein.
✓ Laagdrempelige bereikbaarheid voor inwoners, benaderbare ASD, meer in
contact met de achterban.
✓ Structurele communicatie over activiteiten ASD en actuele ontwikkelingen binnen
het sociaal domein middels effectief inzet site, links plaatsen en ruimte in
Klaverblad.
✓ Terugkerend monitoren op en zo ja, welk gevolg wordt gegeven aan uitgebrachte
ASD adviezen.
✓ Investeren in eigen ontwikkeling middels studiedag in september, thema
armoede.
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Aandachtspunten per werkgroep
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