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gezondheidszorg en (jeugd)welzijn
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Opening door de wethouder H. Visser en vaststelling agenda
Wethouder Visser heet iedereen van harte welkom op deze 1e vergadering van de nieuwe
adviesraad en bedankt iedereen bij voorbaat voor hun inzet. Zij roept de nieuwe adviesraad
ook op om zijn eigen positie te kiezen en als een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente
te fungeren.
Er wordt een groepsfoto gemaakt, voor een persbericht over de start van de nieuwe
adviesraad.
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Voorstelronde, met aandacht voor ieders achtergrond en motivatie
Op basis van ieders mondelinge verhaal maakt Judith Broerse een opzet voor de ledenlijst
met aandachtsgebieden (actie Judith). Dit wordt rondgestuurd, zodat iedereen het kan
aanvullen. Aan het eind van het rondje wordt geconcludeerd dat de nieuwe adviesraad
bestaat uit een mooie mix van deskundigheid en ervaring.
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Toelichting op Raamwerk Adviesraad Sociaal Domein en op het Reglement
Piet de Keijzer geeft een mondelinge toelichting op de stukken. In het najaar van 2016 heeft
een werkgroep nagedacht over de opzet en reikwijdte van de nieuwe adviesraad Sociaal
Domein. Daaruit is het Raamwerk voortgekomen met de kaders. Op basis daarvan is het
Reglement opgesteld. Daarom lijken deze twee stukken ook op elkaar. Het College van B&W
heeft deze stukken vervolgens vastgesteld. Wat betreft de samenstelling van de nieuwe
adviesraad is er gekozen voor een mix van ervaringsdeskundigen en mensen met
beleidskennis, die signalen uit de praktijk kunnen omzetten in aanbevelingen. Verder is er
gekozen voor een groeimodel, om de kennis en ervaring uit de achterbannen op te halen en
zelf geleidelijk een netwerk op te bouwen.
Wij zijn een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders , niet van de
gemeenteraad. Het is wel interessant om soms de informatiebijeenkomsten voor de
gemeenteraad bij te wonen. Wellicht is het handig als we de planning hiervoor mogen krijgen
(actie Judith-Mark den Boer).
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3
(vervolg)

Het Uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018 en Sociale Visie 2016-2020 zijn de leidende
stukken en komen de volgende vergadering op de agenda.
Bespreekpunten:
-Kiezen van voorzitter
Piet de Keijzer stelt de vraag of er nog andere gegadigden zijn voor het voorzitterschap,
behalve hij zelf. Hij is zelf bereid om dit te blijven doen. Iedereen gaat daarmee akkoord.
Daarnaast wordt de suggestie gedaan om een vice-voorzitter aan te wijzen. Hiervoor wordt
Herman Kazen bereid gevonden. Op termijn kan het rouleren van het voorzitterschap ook een
optie zijn. Dit zal over een jaar opnieuw bekeken worden (op PM-lijst).
-Kiezen vertegenwoordiger in regionale adviesraad Wmo Drechtsteden
De adviesraad gaat er mee akkoord dat Henk Visser de vertegenwoordiger in de regionale
adviesraad Wmo Drechtsteden blijft. Dit zal ook gemeld worden aan de gemeente en aan de
regionale adviesraad. (actie Judith)
-Bepalen vaste vergaderdag en tijdstip
Gekozen wordt voor de dinsdag als vaste vergaderdag, van 15 .00 tot 17.00 uur. De
vergadering zal plaatsvinden voorafgaand aan de vergaderingen van de regionale raad. Ook
zal de agenda van de regionale raad worden rondgestuurd, met het verzoek om commentaar
(aan Henk Visser). Judith zal een concept jaarplanning maken en rondsturen. Naschrift: Mark
den Boer heeft aangegeven dat het portefeuillehoudersoverleg en de Drechtraad op de 1e
dinsdag van de maand vergaderen. In verband met de gewenste aanwezigheid van de
wethouder af en toe, zullen de vergaderingen dus niet op deze dinsdagen gepland worden.
-Inwerkprogramma nieuwe adviesraad: wensen en behoeften t.a.v. introductiecursus, en
overige wensen
In ieder geval zullen alle leden de Sociale Visie en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Wmo
2017-2018 ontvangen. Een organogram over de gemeentelijke afdelingen en
uitvoeringsorganisaties vinden de leden ook wenselijk. Verdere wensen zullen
geïnventariseerd worden, na de toelichting van de leidende stukken in de volgende
vergadering.
-Rooster van aftreden (concept)
Het rooster van aftreden wordt kort besproken, waarbij een aantal leden zijn wens aangeeft.
Dit zal terugkomen in een volgende vergadering (op actielijst).
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Rondvraag
-Stand van zaken werkgroep Fysieke Omgeving
Mw. Groenemeijer vraagt hoe het met de werkgroep Fysieke Omgeving. Dhr. Kazen geeft
voor de nieuwe leden een toelichting. Deze werkgroep valt onder de Wmo-adviesraad en
adviseert de gemeente bij nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte t.a.v. de
toegankelijkheid. De werkgroep bestaat uit drie leden, naast dhr. Kazen dhr. G de Widt en
dhr. G. de Bruin. De afspraak is dat de gemeente de werkgroep inseint als er nieuwe
plannen zijn, en advies vraagt. Daarnaast vraagt de werkgroep ook zelf naar de
ontwikkelingen bij de afdeling Bouw en Weg-/waterbouw van de gemeente.

Momenteel is er weinig tot geen informatievoorziening naar de werkgroep Fysieke omgeving
vanuit de gemeente.
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(vervolg)

Daarom wordt besloten dat aan Mark den Boer gevraagd zal worden om een uitspraak te
doen over het bestaansrecht, al of niet continuering en eventuele versterking van de
werkgroep. (actie Judith). Daarna kan dan eventueel bekeken worden hoe de procedure
verbeterd kan worden. Daarvoor zal dhr. Kazen t.z.t. contact opnemen met de betreffende
contactambtenaar.
Agendapunten volgende vergadering:
 Vaststellen huishoudelijk reglement (afspraak: Judith maakt een opzet)
 Toelichting van de gemeente over lopende zaken in het Sociaal Domein en
geplande adviesaanvragen
Op basis daarvan bekijken waar de behoeften liggen. Dan weten de nieuwe leden pas wat zij
nog niet weten en waar ze dus meer informatie over willen ontvangen.
 Overzicht van de sociale kaart van Sliedrecht voor de netwerkcontacten
De werkgroep heeft een overzicht van mogelijke samenwerkingspartners opgesteld. Deze zal
geagendeerd worden voor de volgende vergadering.
Rondvraag:

5

•

Henk Visser meldt dat er een tijdelijke zetel in de regionale raad rond
mantelzorgondersteuning is. Het tijdelijke lid in de regionale raad heeft aangegeven
dat zij geen signalen krijgt. De aanwezigen geven aan dat mantelzorgondersteuning
een lokale taak is en daarmee ook feitelijk niet thuishoort in de regionale raad. Dit zal
Henk Visser terugmelden. We gaan het lokale beleid t.a.v. mantelzorgondersteuning
goed volgen binnen onze gemeente.

•

Als PM punt wordt genoemd het vullen van de website van de lokale adviesraad,
onder de paraplu van de regionale adviesraad. (Op PM-lijst).

•

Een van de nieuwe leden vraagt naar het bedrag van de presentiegelden. Judith zal
navraag doen bij Mark den Boer.

•

Judith vraagt wie de stukken naast per E-mail, ook per post wil (blijven) ontvangen.
Dick van Mourik geeft aan dat hij de stukken alleen per mail wil ontvangen.

Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en hun enthousiasme.

Actielijst (bijgewerkt t/m 18-4-2017)
Nr. en
vergadering
1-130317
2-130317
3-130317

Actie/besluit

Actie door

Uitgevoerd?

Ledenlijst met aandachtsgebieden
uitwerken en aanvullen
Planning van informatiebijeenkomsten
gemeenteraad opvragen
Doorgeven aan de gemeente en de
regionale adviesraad Wmo Drechtsteden
dat Henk Visser de vertegenwoordiger
vanuit Sliedrecht in de regionale

Judith/Allen

Loopt

Judith/Mark
Judith

Ja
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adviesraad blijft
4-130317

Organogram over de gemeentelijke
afdelingen en uitvoeringsorganisaties
opvragen

Judith/Mark

5-130317

Rooster van aftreden nogmaals agenderen

Judith

6-130317

Uitspraak vragen over bestaansrecht
Werkgroep Fysieke omgeving,

Judith/Mark.

daarna evt. nieuwe afspraken om
samenwerking met gemeente te
verbeteren

Herman Kazen

7-130317

Invullen website lokale adviesraadverbreden naar externe communicatie en
profilering

PM-lijst
Afgesproken in
maart 2017

Svz:
organisatiestructuur
wordt aangepast.
Komt zodra
beschikbaar (op PMlijst)
Komt volgende
vergadering op de
agenda.
Ja, voorgelegd.
Later dit jaar VNverdrag , ook
toegankelijkheid van
openbare ruimte en
sociale
huurwoningen, plek
voor adviesraad.
PM-lijst:
Bewaken en Mark
gaat informeren

Werkgroepje
vanuit
adviesraad
t.a.v.
communicatie
?

In verslag 18 april ’17
Opnemen!
Volgende keer op de
agenda. Ook kosten.
Inventariseren van
koppeling met
Facebook mogelijk?
Nieuwsitems…

Termijn
Rouleren voorzitterschap en vicevoorzitterschap bespreken

Januari 2018
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