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Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten vanuit de
gemeente. De concept agenda wordt vastgesteld met 1 wijziging. Eerst zal agendapunt 3 aan
de orde komen, en daarna agendapunt 2. .
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Presentatie over de lokale ontwikkelingen in het sociaal domein
De PP-presentatie zal worden rondgestuurd. Mark den Boer (Wmo) vertelt het volgende over
de ontwikkelingen rond de Wmo.
• Voor de lokale algemene voorzieningen is het sociaal wijkteam als de eerste ingang
voor mensen met een ondersteuningsvraag. Sinds 1 januari 2017 is er 1 integraal
team voor alle inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar oud. De volgende stap is de
huisvesting van het Sociaal team onder één dak. Het Centrum voor Jeugd en gezin zit
nu nog in de Nicolaas Beetstraat, maar zal worden verplaatst tot 1 integraal loket.
Wat betreft de cliëntondersteuning vraagt de gemeente zich momenteel af: is de
cliëntondersteuner daadwerkelijk onafhankelijk? Die functionaris is nu lid van het
wijkteam, die indicaties stelt. Er is een landelijke vragenlijst ontwikkeld, om dit te
toetsen. Hiermee gaat de gemeente nog aan de slag.
• Op een vraag naar het budget antwoordt Mark het volgende. Het rijksbudget is €
695.000 plus de lokale subsidie. In totaal is er 8 ton beschikbaar (niet geoormerkt).
• Op een vraag naar het tijdspad inzake het integreren van verschillende
registratiesystemen geeft Mark aan dat het aantal inmiddels is teruggebracht tot 2
systemen. Hopelijk wordt in 2018 bereikt dat er 1 systeem is. Het geplande tijdspad 1e
kwartaal 2017 wordt dus niet gehaald. Het registratiesysteem Jeugdzorg is regionaal
georganiseerd, loopt eind 2017 af.
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Over welke onderwerpen zal de gemeente de adviesraad informeren dan wel advies vragen?
• Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017/2018
• Over het onderwerp ‘dementievriendelijke gemeente’ zal de gemeente de adviesraad
informeren en mogelijk ook advies vragen.
• Er komen adviesaanvragen over mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid (volgens
planning 3e en 4e kwartaal).
• Het onderwerp Cliëntondersteuning komt ook terug. De pilot Vertrouwenspersoon
Wmo wordt volgende maand geëvalueerd. Piet de Keijzer bepleit het behoud van
deze functie. Wordt dit wel voldoende bekend gemaakt en gestimuleerd? Mirjam
wijst op het feit dat zij vertrouwenspersoon is bij een grote zorgverzekeraar, dit heeft
10 jaar tijd nodig gehad om te landen.
• het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Er komt een plan van
aanpak voor (zie Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo). De bijdrage van de adviesraad
wordt nog bepaald.
Vragen:
Pagina 15 Wmo- uitvoeringsprogramma: Wat is de oorzaak voor een lager budget voor het
Sociaal Team in 2018? Antwoord: Dit komt door de samenvoeging van de 2 teams; dit levert
een besparing op, o.a. doordat er nog maar 1 coördinator nodig is.
Vraag: wat is de samenstelling van het sociale team? Antwoord: Het Sociaal Team Sliedrecht is
een samenwerking tussen:
• Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
• Wmo-loket Sliedrecht
• MEE Drechtsteden
• Rivas Maatschappelijke Dienstverlening
• Diaconaal Maatschappelijk Werk
• Stichting Waardeburgh
• Tablis wonen.
Zie voor meer info bijvoorbeeld : http://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we4/sociaal-team-sliedrecht2
Mark stelt voor om de coördinator van het sociaal team eens uit te nodigen voor een
vergadering. De leden van de adviesraad vinden dit een goed idee.
Jackie Danel-Lansen: Jeugd.
Sinds 2015 zijn alle taken van Jeugd tot 18 jaar bij de gemeente terecht gekomen. Net
als bij de Wmo is het uitgangspunt eigen kracht en inzet van het sociaal netwerk.
Zoals eerder vermeld is het Team Jeugd inmiddels onderdeel van het Sociaal Team. De
samenwerkings-organisatie is de Regionale Serviceorganisatie, met de volgende
taken: inkoop, informatievoorziening, accountmanagement. In 2016 is een
Jeugdwelzijnsbeleid vastgesteld. Het hoofddoel is dat iedere jongere onder de 25 jaar
in Sliedrecht zijn of haar plek kan vinden. Er zijn verbindingen met de voor- en
vroegschoolse educatie, om eventuele taalachterstand vroegtijdig te signaleren en
aan te pakken. Ook is er een link met de Participatiewet en de leefbaarheid in de
wijken. Er is nu een evaluatie van het Jeugdwelzijnsbeleid tot 2020 gaande, Jackie zegt
toe dat dit naar de adviesraad komt. Deze evaluatie geldt in feite als nulmeting, want
dit is de eerste meting op deze doelen. Er is een Verordening Jeugdhulp en
beleidsplan, geen uitvoeringsprogramma Jeugd. Herman Kazen pleit voor een
integraal plan. Dick van Mourik verzoekt om een volgende vergadering de factsheet,
bijlage 1 bij de Sociale Visie toe te lichten, met mogelijk meer actuele cijfers.
Naschrift: reactie van Mark den Boer: Het gaat hier om cijfers die iedere gemeente elk
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jaar verplicht moet aanleveren. Dit maakt vergelijking met andere gemeenten ook
mogelijk. Alle cijfers en vergelijkingen zijn terug te vinden op
www.waarstaatjegemeente.nl.

Herman Kazen vraagt of er onlangs een tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door de
serviceorganisatie Jeugd. Mark zegt toe dit op te zoeken (actie Mark).
Jeroen Loeve (Minimabeleid)
Jeroen is jongerenwerker geweest, en sinds november beleidsmedewerker bij de gemeente,
o.a. op het gebied van Minimabeleid en verder o.a. toezicht op kinderopvang. Minimabeleid is
in de gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij de SDD. Voor armoedebeleid is wel
lokale beleidsruimte, als aanvulling op regionale beleid van de SDD. staatssecretaris Klijnsma
heeft recentelijk een budget voor kinderen in armoede vrijgemaakt. In Drechtsteden is de
decentrale uitkering € 89.000 per jaar. Stichting Leergeld en SOS Kinderfonds is regionaal.
Ouders met een inkomen onder 120% van het sociaal minimum kunnen een aanvraag doen,
voor de kosten van schoolboeken, laptop en een fiets (uit regionale middelen). Uit contacten
met het bureau Sociale Raadslieden blijkt dat veel gezinnen geen gebruik maken van de
beschikbare bijzondere fondsen. Voorgesteld wordt om een kaart uit te brengen: op welke
regelingen heb je recht en onder welke voorwaarden kan je ervan gebruik maken.
Hulporganisaties hebben het gevoel dat ze niet gevonden worden. Zoals de stichting Secret
Santa, die verrassingspakketten uitdeelt. Ze konden 86 gezinnen hulp bieden, maar die waren
niet te vinden. Constateringen van de gemeente zijn: de initiatieven zijn niet onderling
verbonden, en worden niet gevonden door de doelgroep. Mogelijke redenen hiervoor zijn
schaamte, weerzin tegen papierwerk, trots. Jeroen gaat een stuk hierover schrijven en komt
daarmee –na het zomerreces-terug naar de Adviesraad Sociaal Domein. Herman Kazen stelt
voor om t.z.t. de wethouder hier eens over te laten interviewen, omdat er weinig over dit
onderwerp in de publiciteit komt. Dick van Mourik vraagt: wordt onderzocht waarom de
doelgroep niet bereikt worden? Jeroen geeft aan dat er in totaal 2000 mensen onder het
sociaal minimum in Sliedrecht leven. De leden pleiten ook voor een communicatieplan over
de verschillende onderwerpen. Een andere vraag is: In welke mate worden de buitenscholen
hierbij betrokken? Jeroen antwoordt dat dit nog niet het geval is.
Bart de Heide (Participatiewet)
Bart is sinds een aantal maanden bezig met het beleid Participatiewet. De uitvoering is in
principe belegd bij de SDD. Gemeente wil lokale initiatieven bevorderen en stempel er op
drukken, voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er is in de zomer 2016 een
onderzoek uitgevoerd naar de participatieplekken. Bij participatieplekken is er geen verplichte
tegenprestatie, het is op basis van vrijwilligheid. Het doel van participatieplekken is:
participatie vergroten, sociaal netwerk vergroten. De interesses en kwaliteiten van de
kandidaten staan daarbij voorop. Op basis daarvan is een beleidsstuk geschreven: doel:
sociale ondernemers verbinden en met elkaar in contact te brengen, doel: verhogen aantal
participatieplekken. Er is een netwerkorganisatie opgezet, waarin participeren: Sterk@Werk,
Melson Groep, Gemiva-SVG Groep, Sociale Moestuin Sliedrecht, Stichting Welzijnswerk
Sliedrecht. De partners zijn nu met elkaar in gesprek. Daarnaast zijn er focusgroepen
gehouden met jongeren en niet uitkeringsgerechtigden (die niet in systemen zit). Het
beoogde resultaat in 2017 is: verhoging van het aantal participatieplekken met 10% en in
2018 met 25%. De SDD gaat eind 2017 participatieplekken evalueren. Door de gemeente
Sliedrecht zullen de maatschappelijke baten voor het voetlicht gebracht worden, naast de
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louter financiële resultaten waarop de SDD meet.
Discussie: is hulpverlening aan kwetsbare individuele burgers een taak van de overheid of van
maatschappelijke partners en medeburgers? De gemeente vervult hierin een regierol. Op een
vraag naar de huidige sociale ondernemers, leden van de netwerkorganisatie, zegt Bart toe
dat hij een overzicht zal sturen naar de Wmo-adviesraad.
Ook zullen de mailadressen van de beleidsambtenaren die vandaag te gast waren, worden
doorgegeven.
Naschrift: De mailadressen zijn:
Jackie Danel: jmb.danel-lanser@sliedrecht.nl
Jeroen Loeve: j.loeve@sliedrecht.nl
Bart de Heide: bm.de.heide@sliedrecht.nl
Tot slot dankt de voorzitter de beleidsambtenaren voor hun komst en hun duidelijke
informatie.
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Verslag vergadering 13 maart 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
3-130317 is afgehandeld en kan dus van de lijst af.
Over de volgende actiepunten wordt de voortgang gemeld:
4-130317
Organogram van de gemeente komt zodra beschikbaar (wordt op PM-lijst
geplaatst)
5-130317
Het rooster van aftreden komt volgende vergadering terug op de agenda.
6-130317
Is afgehandeld en kan dus van de lijst af. De adviesraad zal monitoren hoe zij
zal worden betrokken bij de implementatie van het VN-verdrag. Het punt komt op de PM-lijst.
7-130317
Dit actiepunt invulling website wordt verbreed naar externe communicatie en
profilering van de nieuwe adviesraad. Bespreekpunten zijn: de kosten, mogelijke koppeling
met Facebook, eventuele nieuwsitems, wat wil de adviesraad delen met de achterban.
Dit onderwerp komt de volgende keer terug op de agenda.
Naschrift: schriftelijke antwoorden van Mark den Boer op de gestelde vragen:
- Organogram: de gemeente Sliedrecht zit net middenin een wijziging van de
organisatiestructuur. Intern is wel een organogram van de nieuwe organisatie
beschikbaar, maar die kan nog niet gedeeld worden. Voor een organogram en meer
info over de Sociale Dienst Drechtsteden wordt verwezen naar de website van de SDD
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/overons
- Presentiegelden: Mark vindt dit iets voor de adviesraad om zelf te bepalen. Het lijkt
hem niet onredelijk als er ook presentiegeld wordt gegeven voor het bezoeken van
themabijeenkomsten e.d. Maar de grens moet in het huishoudelijk reglement wel
goed uitgewerkt worden. Men moet ook niet doorschieten door voor elk klein
overlegje gelijk presentiegeld te rekenen. De vergoeding voor het lidmaatschap van de
adviesraad zou bij voorkeur inclusief de eventuele reiskosten moeten zijn.
- Werkgroep Fysieke Omgeving: Mark was inderdaad niet op de hoogte van het bestaan
van deze werkgroep. De gemeente gaat dit jaar aan de slag met het VN-verdrag voor
de rechten van mensen met een beperking. Er komt een plan van aanpak voor (zie
Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo). Dit sluit goed aan op waar de werkgroep
oorspronkelijk voor is ingesteld. Mark stelt voor in dit plan van aanpak te kijken naar
hoe de adviesraad hierbij kan participeren. Een aparte werkgroep 'oude stijl' is dan
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Interne zaken
-Overzicht van de leden en hun kennis en netwerken
Een aantal leden zegt toe het overzicht met de individuele kennis en netwerken nog te zullen
aanvullen en terugsturen aan Judith. Actie: enkele leden. Op verzoek zullen de
telefoonnummers en mailadressen eraan toegevoegd worden. Actie: Judith
-Vaststelling vergaderrooster 2017
Besloten wordt om een nieuwe datum te kiezen voor de vergadering in juni. Dit wordt 27 juni.
Kees Visser geeft als enige aan helaas verhinderd te zijn op 27 juni.
Met de wijziging van de datum in juni wordt het vergaderrooster vastgesteld.
-Lijst met mogelijke netwerkpartners
De voorbereidende werkgroep heeft in het najaar deze lijst opgesteld, op basis van de
regionale Participatiekaart Drechtsteden. Mochten de leden nog aanvullingen hebben, dan
zijn deze welkom, tot aan de volgende vergadering. Actie: allen
-Concept huishoudelijk reglement
Het concept huishoudelijk reglement is nog niet gereed, komt de volgende keer op de agenda.
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Signalen uit de samenleving
-Mirjam Lankreijer meldt dat er een grote reorganisatie gaande is bij Tablis. Daarbij wordt er
ook bezuinigd op het groot onderhoud van de woningen.
-Kees Visser brengt het functioneren van Participe ter spraken, ten aanzien van de opvang van
vluchtelingen. De indruk bestaat dat Vluchtelingenwerk Nederland beter werk leverde.
Statushouders worden door Participe maar 6 maanden begeleid (in plaats van 12 maanden
door Vluchtelingenwerk). Nog niet alle dossiers zijn overgedragen, en er dreigen mensen
tussen wal en schip te vallen. Mirjam vult aan: statushouders kunnen tijdelijke
voedselpakketten ontvangen. Er is sprake van een gebrek aan vrijwilligers bij Participe. Kees
stelt de vraag: is of wordt er een evaluatie gehouden van het functioneren van Participe. Mark
zegt toe dit na te zullen vragen. Naschrift: Van Jeroen Loeve is het volgende antwoord
gekomen: De opdracht die Participe heeft gekregen van de gemeente is om invulling te geven
aan de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze opdracht zal niet apart
geëvalueerd worden.
-Mirjam geeft aan dat zij geïnterviewd is in het kader van de lokale kracht. Het krantenartikel
met de titel ‘Geloven in de Kracht van lokaal’ heeft zij rondgestuurd. Mirjam vindt het helaas
een negatief beeld geven van de deelnemers en vrijwilligers van de Sociale Moestuin. Helaas
kreeg ze pas na de deadline het artikel onder ogen.
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Rondvraag
• Presentiegelden: per bijgewoonde vergadering of vast bedrag voor het jaar.
De voorkeur van de aanwezigen gaat uit naar een vast bedrag per jaar, inclusief de overige
bijgewoonde bijeenkomsten. Mark den Boer zal samen met Piet de Keijzer dit gaan
uitrekenen. Het is goed om een deel van het budget over te houden voor de organisatie van
een themabijeenkomst en het zo nodig inhuren van extern advies. Van de leden wordt
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• Informatiebehoefte leden
Judith vraagt of de leden een specifieke informatiebehoefte hebben. Aangegeven wordt dat je
pas weet wat je nog niet weet, als je wat meer informatie hebt. Judith gaat een
informatiepakket samenstellen voor de nieuwe leden, in de vorm van een lijst met een aantal
basisstukken en suggesties voor verdere verdieping. Willy Groenemeijer: meldt dat er
regionaal een kerngroep Jeugd is, met aandacht voor de overgang van 18- naar 18+ . Zij stelt
voor om een delegatie van de kerngroep een keer uit te nodigen. Herman Kazen vult aan dat
het van belang is vooraf te weten wat het beleid van de gemeente Sliedrecht is. Dick vindt het
belangrijk om ervaringen op te halen bij ouders en jongeren.
Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 17.00 uur.

Actielijst (bijgewerkt t/m 27-6-2017)
Nr. en
vergadering
1-130317

Actie/besluit

Actie door

Uitgevoerd?

Ledenlijst met aandachtsgebieden
uitwerken en aanvullen
Planning van informatiebijeenkomsten
gemeenteraad opvragen

Judith/Allen

Loopt

Judith/Mark

Doorgeven aan de regionale adviesraad
Wmo en aan de gemeente dat Henk Visser
de afgevaardigde vanuit Sliedrecht blijft
Rooster van aftreden nogmaals agenderen

Judith

Is niet als zodanig
beschikbaar.
Afgesproken wordt
dat Mark den Boer dit
in de gaten zal
houden.
Ja

Judith

Ja

7-130317

Externe communicatie agenderen voor
volgende vergadering

Judith

Ja

1-180417

-nazoeken of de Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ recentelijk tevredenheidsonderzoek
heeft uitgevoerd
-overzicht aan te leveren wie nu de sociale
ondernemers zijn, leden van
netwerkorganisatie Participatie.
-tussenrapportage jeugdwelzijnsbeleid toe
te sturen
-mailadressen aanleveren van de 3 andere
beleidsadviseurs
Lijst met mogelijke netwerkpartners
aanvullen

Mark

Vraag is uitgezet, nog
geen antwoord.

2-130317

3-130317

5-130317

2-180417

Bart
Ja, zie bijlage 3A
Jackie

Ja, zie bijlage 3B

Mark

Ja

allen
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3-180417

Mailadressen en telefoonnummers
toevoegen aan ledenlijst

Judith

Termijn

PM-lijst
Afgesproken in
maart 2017

Rouleren voorzitterschap en vicevoorzitterschap bespreken

Afgesproken in
april 2017

Monitoren hoe de adviesraad wordt
betrokken bij de implementatie van het
VN-verdrag.

Afgesproken in
april 2017

Nieuw organogram gemeente beschikbaar
stellen zodra gereed

Januari 2018

Najaar 2017
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