Notulen vergadering 09-12-2020
Status:
Concept:
Vastgesteld:

09-12-2020
13-01-2021

Aanwezig:
Jo Haenen (voorzitter), Ester van der Borgh-Sleddens, John Nissen, Khaled Zaza, Ruud van
Scheijndel (coach Khaled Zaza), Dorien van Meel (secretaris), Riny Mulders (penningmeester),
Diane Baars (webbeheerder), Manon Hardonk en Sonja Thissen (ondersteunend ambtenaar).
1. Opening.
De voorzitter opent de video vergadering.
2. Agenda
Goedgekeurd.
3. Mededelingen
Geen.
4. Concept notulen 11-11-2020
De notulen worden goedgekeurd.
5. Ingekomen post
11-11-2020
Com. Collectieve ziektekostenverzekering, Loubna Azhimi
11-11-2020
Ongevraagd advies mondkapjes
19-11-2020
Uitstel aanpassing aanvraag Nederlanderschap, Dirk Winkelman
6. Benoeming nieuwe leden adviesraad.
De nieuwe leden van de adviesraad zijn door het college aangesteld. De brief wordt
gestuurd aan de adviesraad. De nieuwe leden worden geïnformeerd. Tevens ontvangen zij
vanaf nu de notulen en actiepuntenlijst.
7. Advies hulpmiddelen
Zie actiepuntenlijst.
8. Speerpunten, derde brainstormronde
Komt op de agenda van januari/februari, als de nieuwe leden ook aanwezig zijn en er weer
fysiek vergaderd kan worden.
9. Rondvraag
De bijeenkomst betreffende de onafhankelijke clientondersteuner worden voorlopig nog
door Riny gevolgd. Diane zal het volgende overleg ook aanwezig zijn. Jo wordt afgemeld
voor deze bijeenkomst.
De declaratie van de 2e helft 2020 maakt Riny samen met John. John wordt onze nieuwe
penningmeester.
De Flyer “Samen Doen”, door de gemeente aan ons gecommuniceerd is een goede basis
voor onze eigen flyer. Actiepunt voor maart 2021.

Adviseurs kunnen ten alle tijden uitgenodigd worden voor de vergadering van de
adviesraad. Bij de uitnodiging van de vergadering zal een kopje genodigden toegevoegd
worden.
Omdat de vergaderingen deels via Teams worden gevolgd zal Jo er voor zorgen dat er de
volgende keer een centrale microfoon aanwezig is.
10. Aftredend volgens schema: Riny Mulders
Riny wordt door Jo, namens de hele adviesraad bedankt voor haar inzet en delen van haar
kennis. Zij geeft aan dat er indien nodig een beroep op haar gedaan kan worden.
11. Sluiting

