AGENDA
Datum

: 10 september 2019

Bijeenkomst

: Adviesraad Sociaal Domein (openbaar)

Locatie

: Lochem, Stadshuus, Markt 3 Lochem, marktkamer

Tijd

: 18.00 – 20.00 uur (2 uur)
1. Opening en mededelingen
2. Ontmoetingsinitiatieven
Terugkoppeling vanuit de themagroep. Wie sluit aan vanuit deze groep bij de
klankbordgroep. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren 4 keer per jaar gedurende
2 jaar.
3. Algemeen beleidskader

Bijlagen 3.1 Concept Krachtige samenleving
Bijlagen 3.2 reactie op concept krachtige
samenleving
Vanuit een themagroep is er meegedacht over het algemeen beleidskader. Het concept is
doorgenomen en daaruit zijn nog wat aanvullingen en opmerkingen naar voren gebracht.
Deze reactie is al gestuurd naar de beleidsmedewerker met het oog op de tijd.

4. Pilot statushouders
Bijlagen 4.1
Zijn er nog op- en of aanmerkingen die aanleiding geven tot een aanvullend advies?
5. Visiedocument en conceptbegroting

Bijlagen 5.1 visiedocument
Bijlagen 5.1 concept begroting
Bijlagen 5.2 toelichting begroting
Het visiedocument is opgesteld. Deze staat ter vaststelling op de agenda. In aansluiting op
het visiedocument is ook de conceptbegroting voor 2020 opgesteld. Met een doorkijk naar
2021. Met het verzoek deze ook vast te stellen.

6. Verdeling dorpskernen
Om een betere verbinding te kunnen leggen en te behouden met de dorpsraden zien we
graag dat een ieder een dorpskern onder zijn/haar hoede neemt. Dit houdt in een keer aan
te haken bij een vergadering van de dorpsraad om zo input op te halen. Ook om de
adviesraad onder de aandacht te brengen en naar onze inwoners toe te bewegen. De wens is
dat iedere dorpsraad zo een eigen gezicht vanuit de adviesraad heeft.
7. Vatstellen notulen d.d. 21 juni 2019

Bijlagen 7.1 concept notulen

8. Ingekomen stukken
Er komen al aanvragen en verzoeken binnen. Dit wordt een vast punt op de agenda.
- Actualiteiten:
o ‘t Baken

9. Rondvraag en sluiting(5 min)
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