Notulen vergadering per mail van 8-04-2020 t/m 29-04-2020
Status:
Concept :
Vastgesteld:

Vastgesteld
29-04-2020
13-05-2020

Aanwezig:
In plaats van aanwezigheid geldt deze Distributielijst:
Jo Haenen (voorzitter), Dorien van Meel (secretaris),Riny Mulders (penningmeester), John
Nissen, Diane Baars (webbeheerder), Manon Hardonk, Ester van der Borgh-Sleddens (notulist),
Khaled Zaza, (ondersteuner Khaled: Ruud van Scheijndel) en Sonja Thissen (ondersteunend
ambtenaar).
Afgemeld:
N.v.t.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering via mail op 08-04. Deze notulen geven de situatie weer
per 29-04-2020.
2. Agenda (via mail verstrekt)
3. Paula Claessens over subsidie beleid
Er heeft een videogesprek plaatsgevonden tussen Paula en een werkgroep van onze
adviesraad (4 pers) over het concept en er is een positief advies uitgebracht waarvan alle
leden een kopie hebben ontvangen.- afgehandeld
4. Mededelingen
Kort verslag bijeenkomst KansPlus Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke
beperking.
John nissen en Jo Haenen zijn hier naar toe geweest. Samengevat ging het met name om in
hoeverre het VN Verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking wordt nageleefd en
welke aanbevelingen er voor belanghebbenden in dit proces zijn. De onbekendheid en de
gelijkwaardige behandeling van mensen met beperkingen werd uitvoerig besproken. Het
verslag dat gemaakt is door KansPlus is aan alle leden verstrekt. Afgehandeld
5. Notulen en Actie/besluitenlijst.
Er zijn geen aanvullingen n.a.v. de concept notulen (12-02-2020v 3a). Daarmee zijn ze
vastgesteld.

De volgende actiepunten zijn afgehandeld:

Volgnummer

Datum eerste
invoer

9

Omschrijving van de actie

8-01-20 Is er een VOG nodig voor de leden van
de adviesraad

16

29-01-20 Openstaande actiepunten van CRR
doorgeven, idem formulieren van
website CRR

17
21

29-01-20 Link beleidskader doorsturen
12-02-20 Overzicht contractpartners

22

12-02-20 Bijeenkomst KansPlus 4 mrt

Voor de open actiepunten zie de actie/besluitenlijst.
6.De Gezondheidsnota
Deze is besproken in een videoconferentie. Alle commentaren worden nog teruggekoppeld
voordat vaststelling/advies plaatsvindt.
7. Ingekomen post:
a. Drie vragen rubriek: Deze is inmiddels gepubliceerd-afgehandeld
b. Brochure microsite bespreken we in een volgende vergadering
8.Rondvraag n.v.t.
9. Sluiting n.v.t.

