
 

AGENDA Adviesraad Sociaal Domein HBEL 
 

INFORMATIE VERGADERING  

 
Datum:  15 februari  2023  
 
Locatie     Brinkhuis, Brink 29 in Laren, Zaal Azuur 
 
Tijd: 19.30-21:30 uur   
          
Voorzitter: Yvonne van Dam 
Notulist: Christien Treurniet 
  
Uitgenodigd:      Petra Filius (Huizen), Louisetta Eisses (BEL),  

    Petra Zwanikken (BEL) over activiteiten Versa 
     

AGENDAPUNTEN   

1. Opening  
 
19.30 - 20.15 uur 

2. Kennismaking en gesprek met Petra Filius en Louisetta Eisses  
Huizen en BEL: planning (bijgaand) 
BEL: voorzieningen maatschappelijk voorveld / sociale basis 
 
20.15 - 21.00 uur 

3. Presentatie Petra Zwanikken over activiteiten van Versa 
De leden van de adviesraad hebben samengevat de volgende vragen doorgegeven: 

 
1. Hoe verloopt samenwerking van Versa Welzijn met BEL gemeenten en Huizen? 
2. Hoe ervaren de medewerkers van Versa Welzijn de afstemming met 

(jeugd)hulpverlening?  
3. Doelgroepen. 

Specifiek benoemd is de doelgroep jongeren 18-/18+ (vanuit jeugdzorg of 
jeugdhulpverlening); 
a. Heeft Versa Welzijn zicht op de diverse doelgroepen en op wensen vanuit de 
doelgroepen (specifiek gevraagd naar online activiteiten voor jongeren)? 
b. Weten de doelgroepen Versa te vinden? 
c. Welke vragen/problemen spelen er met name? 
d. Welke uitdagingen zien zij voor de toekomst? 

4.  (In  hoeverre) kan Versa Welzijn de adviesraad helpen een beter beeld te krijgen van 
de verschillende doelgroepen? Bijvoorbeeld door het vinden van contactpersonen die 
deze doelgroepen kunnen vertegenwoordigen? (specifiek gevraagd voor de 
doelgroep met problematische schulden,  mensen langdurig in de bijstand en de 
groep met armoedeproblematiek). 

5. Samenwerking met andere organisaties. Met welke organisaties wordt 
samengewerkt door Versa in het voorveld in BEL en Huizen? Wie zijn de belangrijke 
netwerkpartners?  
 

4. Mededelingen 
Gemeente Huizen werkt met ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ 

 



 

5. Ter bespreking 
 5.1.a Handreiking duidelijke overheidscommunicatie voor gemeente (bijgaand) 

   5.1.b Reactie op de handreiking door Jan Sanders (bijgaand) 
 

6. Stand van zaken activiteiten werkgroepen Participatie, WMO, Jeugd 
6.1 Participatie (bijgaand) 
6.2 WMO 
6.3 Jeugd  
 

7. Verslag, actielijst en adviezen stand van zaken 
7.1 Vaststellen van het verslag van 18 januari 2023 (bijgaand)  
7.2 Bespreken actielijst en toezeggingen na de vergadering van 18 januari 2023 
(bijgaand) 
7.3 Stand van zaken adviezen december 2022 (bijgaand)  
 

8. Ter kennisname  
8.1 Ingezonden stuk over BV vervoer in de G&E (bijgaand) 
8.2 RVO Gooi en Vechtstreek  
- 8 maart Afke jong senioradviseur Jeugd Regio Gooi en Vechtstreek, voorzitter 

Netwerk Beter Samen over jeugdhulp en jeugdbescherming 
- Er volgt adviesaanvraag Wmo woningaanpassingen 

 
9. Voortgang werving nieuwe leden Blaricum, Eemnes en Laren 

 
10. Rondvraag  

 
11. Sluiting (met aansluitend een drankje) 

 
Datum en locatie volgende vergadering 
22-03-2023 Huizen commissiekamer 2 
 
 


