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Te gast bij agendapunt 6:
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Agenda- Omschrijving
punt
1
Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
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Verslag vergadering 18 april 2017 en actielijst
Tekstueel
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
n.a.v.
-Herman Kazen vraagt naar de vertegenwoordiging van jeugdhulp in het sociaal team
Sliedrecht. Mark antwoordt dat het sociaal team 18+ en het jeugdteam18- inderdaad zijn
samengevoegd. Inmiddels zijn professionals vanuit de gespecialiseerde jeugdhulpverlening
ook toegetreden tot het sociaal team.
Herman Kazen vraagt ook naar een vertegenwoordiging in het sociaal team vanuit de
portefeuille Participatiewet. Mark geeft aan dat deze wet wordt uitgevoerd door de SDD,
daarvan zit er niet iemand direct in het sociaal team.
-Herman vraagt naar de optie om een functionaris zingeving toe te voegen aan het sociaal
team. Dit lijkt hem heel zinvol. Mensen die een zinvolle daginvulling hebben, maken namelijk
minder gebruik van sociale voorzieningen, zo blijkt uit onderzoek.
Besloten wordt om deze vraag voor te leggen aan Brigitta Muller, de kwartiermaker van het
Sociaal Team Sliedrecht (en tevens directeur van de stichting Welzijn Sliedrecht.. Zij zal worden
uitgenodigd voor de augustusvergadering. Een tweede vraag daarbij is: komt zingeving ook aan

de orde in het beleid? Actie Judith
• Presentatie over ontwikkelingen Sociaal Domein
De nagestuurde presentatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
Actielijst
Actiepunt 2-130317 is uitgevoerd. De planning van gemeenteraadsvergaderingen is niet

openbaar, meldt Mark. Afgesproken wordt dat hij geplande relevante themabijeenkomsten
(BIO’s) in de gaten zal houden en zal doorgeven aan de adviesraad.
Actiepunt 3-180417 vervalt, want wordt samengevoegd met actiepunt 1-130317.
Actiepunten 3-130317, 5-130317, 7-130317 zijn uitgevoerd.
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Naschrift:
In antwoord op de vraag over cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp is het volgende antwoord
van Mark den Boer binnengekomen
Net als bij de Wmo is er bij Jeugdhulp een jaarlijks wettelijk verplicht cliëntervaringsonderzoek.
Er is een landelijke rapportage waarin de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek worden
gedeeld. Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de uitkomsten die van gemeenten zijn
ontvangen die gebruik hebben gemaakt van de modelvragenlijst. Dat betekent dat het geen
totaalbeeld zal opleveren. De rapportage is te vinden op www.rijksoverheid.nl en vermoedelijk
ook op www.waarstaatjegemeente.nl.
Daarmee is actiepunt 1-180417 ook afgehandeld.
Informatie van de gemeente
• Stand van zaken gemeente in het sociaal domein
Mondelinge toelichting door: Mark den Boer
Mark licht toe dat hij in de tijd van de voormalige Wmo-adviesraad de goede gewoonte om
een stand van zaken op papier te zetten. De adviesraad vond dit heel positief en besloten is
om dit met de nieuwe adviesraad voort te zetten.
n.a.v.
Piet de Keijzer geeft aan het positief te vinden dat besloten is om de functie van
vertrouwenspersoon als structurele voorziening te continueren. Herman Kazen vraagt of dit
ook geldt voor de Participatiewet. De Klachten rond jeugd worden doorgestuurd naar AKJ.
Mark gaat dit onderzoeken of dit ook kan gelden voor de Participatiewet (eventueel klachten
doorgeven aan een regionaal klachtenpunt).
Henk Visser vraagt of de beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon niet beter bekend
gemaakt wordt. Mark geeft aan dat er aan de bekendheid gewerkt zal worden, zo is
afgesproken met Zorgbelang Zuid-Holland, die de vertrouwenspersoon levert.
Met de SDD is dit ook besproken, maar die heeft aangegeven dat de contactgegevens van de
vertrouwenspersoon niet in de standaardbrief kan worden opgenomen, omdat de
contactgegevens per gemeente verschillen.
Registratiesysteem
De samenvoeging van de 2 systemen is uitgesteld tot 2019. Er zijn wel een aantal dezelfde
items in beide systemen.
Cliëntenervaringsonderzoek 2017
Ook de bekendheid van de beschikbaarheid van cliëntondersteuning is nog niet gestegen, zo
geeft Mark aan. Henk Visser geeft aan dat de regionale adviesraad Wmo er op aandringt dat
het in de brieven van de SDD heel duidelijk moet zijn dat iemand daar altijd een beroep op
kan doen, tijdens het keukentafelgesprek. Mark geeft aan dat de SDD van plan is om een
folder over dit onderwerp te maken.
N.a.v.
Herman Kazen vraagt naar de stand van zaken rond mantelzorgbeleid.
Op dit moment bespreekt de gemeenteraad de Kadernota, daarin staat ook dat er een
mantelzorgbeleid komt. Naar verwachting verschuift dit onderwerp dus naar het najaar.
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Afgesproken dat dit onderwerp voor de volgende vergadering geagendeerd wordt. Er is eerder
een mantelzorgwijzer opgesteld. Het Mantelzorgsteunpunt wordt aangeboden door de
Stichting Welzijn.
De Arrangementenmonitor is een online systeem waar alle data van het Sociaal Domein in
samenkomen, die fasegewijs wordt geïmplementeerd.
• Tussenrapportage jeugdwelzijnsbeleid
Willy vraagt naar de nieuwe indicatoren die gekozen zijn, omdat de oude indicatoren niet
voldeden. Mark geeft aan dat is gebleken dat sommige indicatoren lastig te meten zijn of niet
altijd even relevant zijn. Daarom zijn sommige indicatoren naar de huidige inzichten
aangepast.
Annebeth vraagt zich af waarom het voornemen om jongeren te informeren over de
voordelen van vroegtijdig inschrijven bij Woonkeus Drechtsteden onder het kopje
Ontspanning vermeld staan. Zij vindt het op zich positief dat dit gestimuleerd wordt. Mark
geeft aan dat dit te maken heeft met de indeling van het Beleidsplan Jeugdwelzijnswerk, heeft
ook te maken met huisvesting. Op dit moment wordt er een regionale woonvisie opgesteld.
Mogelijk komt hier ook huisvesting voor jongeren aan de orde. Mark zal dit navragen. (Actie:
Mark)
Pagina 6: subsidie verleend voor door het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) gegeven
cursussen: Fitte Kids (voor kinderen met overgewicht), Schatjes, Katjes en Watjes (sociale
vaardigheden), Puber in huis en Opvoeden enzo.
Herman Kazen vraagt zich af over welke cursussen het gaat, en hoe de resultaten gemeten
worden. Verder vraagt hij zich af waarom de verslavingsproblematiek er niet bij genoemd
staan? Hij pleit ook voor opvoedingscursussen om afval niet op straat te gooien.
Henk Visser vraagt zich af waar het Passend onderwijs niet genoemd wordt in de rapportage.
Mark wijst erop dat op pagina 6 vermeld staat dat verschillende acties zijn gerealiseerd in de
Samenwerkingsagenda Passend Verbinden Drechtsteden 2015-2017 (Binnen de
hoofdonderwerpen: zorgroute PO/VO en jeugdhulp).
Verder doet Henk de suggestie om alle afkortingen uit te leggen.
Lokaal Gezondheidsbeleid: wordt in september in de gemeenteraad vastgesteld, dus dit plan is
al gereed. Ter informatie kan de gemeente dit aan de adviesraad toesturen. Aldus wordt
afgesproken. Actie: Mark
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Annebeth vraagt:
Er is een poll uitgevoerd over de openingstijden van de horeca. Mark geeft aan dat de
uitkomsten besproken zijn in de gemeenteraad. Volgens hem is de uitkomst ervan dat de
algemene plaatselijke verordening ongewijzigd is gebleven.
Activiteiten van de adviesraad voor het najaar
• Kennisvermeerdering
Judith vertelt dat zij voorlopig 3 documenten heeft gemaakt, 1) een samenvatting van de
belangrijkste wetten 2) een lijst met interessante websites voor desgewenst verdieping 3) een
overzicht met de actuele beleidsstukken per deelthema. Deze week zal zij deze informatie
rondsturen. Actie: Judith
Afgesproken wordt dat Judith in het najaar op de volgende thema’s achtergrondinformatie
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aanreikt: Mantelzorg-vrijwilligersbeleid-minimabeleid. Actie: Judith
• Op welke onderwerpen wil de adviesraad zich in het najaar richten (gevraagd of op
eigen initiatief)?
Deze vraag wordt niet besproken. Dit punt zal opnieuw geagendeerd worden voor de
augustusvergadering.
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Interne zaken
-Ledenlijst met aandachtsgebieden
Er zijn nog enkele aanvullingen doorgegeven. Judith zal deze verwerken en de mailadressen
toevoegen. Actie: Judith
-Lijst met mogelijke netwerkpartners
Er worden enkele wijzigingen gemeld, die verwerkt zullen worden . Actie: Judith
De voorzitter geeft aan dat dit een waardevolle lijst is, die natuurlijk ook bijgehouden zal
moeten worden.
-Concept huishoudelijk reglement, ter bespreking
Judith heeft dit concept samengesteld op basis van voorbeelden van elders. Alles wat al in het
reglement staat, hoeft niet genoemd (en herhaald) te worden in het huishoudelijk reglement.
Naar aanleiding van concept Artikel 3:’Het verslag van de vergaderingen is openbaar zodra het
is goedgekeurd door de vergadering van de adviesraad.’ Wordt afgesproken dat Judith na
vaststelling een definitieve versie van het verslag zal rondsturen. Deze definitieve versie
mogen de leden delen met hun achterban (graag zelfs).
Besloten wordt om concept Artikel 9 over vervanging tijdens langdurige afwezigheid door
ziekte te schrappen. Als langdurige afwezigheid zich onverhoopt voor zou doen, dan gaat de
adviesraad wel een passende oplossing vinden.
Concept Artikel 10 over een inspraakmogelijkheid wordt langdurig besproken. De aanwezige
leden zien risico’s in het mondeling spreektijd geven, omdat mensen individuele klachten
zouden kunnen inbrengen (waar de adviesraad niet voor bedoeld is). De andere kant is dat in
het al vastgestelde reglement staat dat de vergaderingen openbaar zijn en dat de Adviesraad
kan besluiten (deels) met gesloten deuren te vergaderen. (artikel 6, lid 4 en 5) Dat betekent
dat toehoorders welkom zouden zijn. Zou het bieden van spreektijd, bijvoorbeeld om vragen
te stellen tijdens de rondvraag, dan niet wenselijk zijn? Gezien de tijd komen we hier niet uit.
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.
-Begroting 2017 (ter informatie)
Willy Groenemeijer geeft het belang van deskundigheidsbevordering aan. Als een training of
workshop nodig acht, dan zal dit uit het resterende budget van bijna
€ 1200,-- bekostigd moeten worden.
-Externe communicatie en profilering adviesraad
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
-Rooster van aftreden, ter aanvulling en bespreking
Ook dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
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Ontvangen signalen uit de samenleving
• Mirjam heeft een signaal ingebracht naar aanleiding van het persbericht over het
stopzetten van de instroom in participatieplekken leerwerkbedrijven. Judith heeft de
Regionale Cliëntenraad Werk en Inkomen Drechtsteden om een reactie gevraagd en
gekregen, zoals vermeld in de bijlage. De regionale Clientenraad vindt het zelf niet
nodig om hierop actie te ondernemen.
Bart de Heide, beleidsadviseur Participatiewet, schuift aan tijdens de vergadering en geeft een
toelichting. De SDD is uitvoerder van de Participatiewet. De meningen zijn hierover verdeeld.
Er is een verbinding met lokaal door de samenwerking met sociale ondernemers. In totaal
waren er 750 beschikbare plekken (per sociale ondernemer verdeeld) De instroom is naar 600
plekken verlaagd. Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht heeft deze stopzetting
bekendgemaakt, mede namens de SDD, zonder vooroverleg met de andere wethouders.
In 2016 waren er 24 participatieplekken ingevuld vanuit Sliedrecht, in 2017 rond de 33
mensen. In het portefeuillehoudersoverleg is nooit gesproken over een voorgenomen stop.
Wel stond er al een evaluatie van de participatieplekken gepland in het najaar, met een
maatschappelijke kosten en baten analyse.
Mw. H. Visser, wethouder met portefeuille Participatiewet van Sliedrecht, wil graag een
garantstelling voor de plaatselijke sociale ondernemers geven, voor eventuele nieuwe
kandidaten die zich in de 2e helft van 2017 aanmelden. Doel: dat mensen niet tussen wal en
schip vallen. Verwacht wordt dat ongeveer 5 a 6 mensen zich dit jaar nog zullen aanmelden.
De wens van de gemeente Sliedrecht is dat de gelden in de toekomst terug gaan naar de
gemeenten.
De gemeente vindt ook dat het signaal verkeerd is, want de instroom neemt juist toe. De
Adviesraad besluit om een ongevraagd advies hierover uit te brengen. Bart de Heide geeft aan
dat de gemeente hier prijs op zal stellen. Actie Judith en Piet
• Budget voor leefbaarheid Tablis
Marcel Koot zit in een bewonerscommissie van Tablis. Hij meldt dat Tablis ook op het budget
voor leefbaarheid heeft gekort. Hij vraagt zich af welke afspraken de gemeente hierover heeft
gemaakt met Tablis, in verband met mogelijke initiatieven van de bewonerscommissies. Mark
geeft aan dat de financiële ruimte voor woningcorporaties ernstig is ingeperkt door de
overheid. Hij zal opzoeken in de prestatieafspraken wat is afgesproken ten aanzien van
investeren in leefbaarheid. Actie: Mark
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Rondvraag
-Zijn er agendapunten voor de volgende vergadering op 29 augustus?
• Planning gastsprekers najaar 2017
Ideeën voor gastsprekers tot nu toe:
• coördinator van het sociaal wijkteam
• delegatie van Kerngroep Jeugd Zuid-Holland Zuid
Vraag van Willy Groenemeijer:
Er is veel publiciteit rondom het oplopende tekort aan sociale huurwoningen, ook voor
mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking. Tablis Wonen heeft met de
gemeente zogeheten PALT (Planning Afspraken Lange Termijn) afspraken gemaakt. Hoe zien
die afspraken er uit en waar wordt op gefocust? Willy Groenemeijer vraagt: hoeveel geschikte
woningen zijn er, hoeveel woningen zijn geschikt te maken? Mark zal deze informatie
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opzoeken.
In de regionale woonvisie voor de Drechtsteden die nu in ontwikkeling is, zal het sociaal
domein aan de orde komen. Mark zal het aanleveren. Actie: Mark
Henk Visser:
Vanuit de regionale adviesraad Wmo meldt Henk het volgende:
• Hij heeft veel complimenten gekregen voor de Wegwijzer naar zorg en welzijn van
Sliedrecht.
• Er is een vacature in de regionale raad voor iemand met de zetel GGZ.
• Er is een vacature in het klantenpanel Stroomlijn. Afgesproken wordt dat er een A4tje
rondgestuurd wordt aan alle leden, met het verzoek om dit te verspreiden in ieders
netwerk (actie Judith/allen)
• Er ligt een voorstel om de Dienstencheques voor huishoudelijke hulp te prolongeren.
Hier wordt overigens nog weinig gebruik van gemaakt. De bekendheid kan beter.
• Besloten wordt om een terugkoppeling uit de Regionale adviesraad vanaf de volgende
vergadering als apart agendapunt te agenderen.
Algemeen:
• Afgesproken wordt dat het conceptverslag van de adviesraad Sociaal Domein eerder
aan de leden zal worden rondgestuurd.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.09 uur, met dank voor ieders inbreng.

Actielijst (bijgewerkt t/m 23-8-2017)
Nr. en
vergadering
1-130317

Actie/besluit

Actie door

Uitgevoerd?

Ledenlijst met aandachtsgebieden
uitwerken en aanvullen, mailadressen
toevoegen
Lijst met mogelijke netwerkpartners
bijstellen op basis van voorlopig laatste
aanvullingen

Judith/Allen

Loopt

1-270617

Brigitta Müller, coördinator van het
sociaal team uitnodigen voor
augustusvergadering

Judith

Ja. uitgevoerd. Brigitta
is verhinderd op 29
aug. Komt nu op 10
oktober.

2-270617

onderzoeken of er voor de klachten
rond de Participatiewet een regionaal
klachtenpunt opgezet zou kunnen
worden

Mark den Boer

Svz: Er is nog geen
klachtenpunt voor de
Participatiewet. De
gemeente gaat
bekijken of de
Vertrouwenspersoon
Wmo en Jeugd
hiermee uitgebreid
kan worden.

2-180417
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Judith

3-270617

Navragen of in de nieuwe regionale
woonvisie huisvesting voor jongeren
aan de orde komt

Mark den Boer

4-270617

Achtergrondinformatie in 3
basisdocumenten rondsturen naar de
leden van de adviesraad
Achtergrondinformatie verzamelen en
rondsturen over Mantelzorgvrijwilligersbeleid-minimabeleid
(in het najaar)
Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
rondsturen

Judith

Huishoudelijk reglement bijstellen en
opnieuw agenderen voor bespreking
van de laatste punten
Advies opstellen voor gemeente n.a.v.
bericht stopzetting instroom
participatieplekken regionaal
Opzoeken in de prestatieafspraken
met Tablis wat is afgesproken ten
aanzien van investeren in
leefbaarheid

Judith

10-270617

Opzoeken hoeveel voor mensen met
een beperking geschikte woningen er
zijn en hoeveel woningen geschikt te
maken

Mark den Boer

11-270617

Toesturen van de regionale woonvisie
zodra beschikbaar

Mark den Boer

12-270617

A4 over vacature in het klantenpanel
Stroomlijn rondsturen, met het
verzoek om dit te verspreiden in
ieders netwerk

Judith

5-270617

6-270617
7-270617
8-270617

9-270617
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Svz: Op hoofdlijnen
wordt de ambitie
uitgesproken om het
aantal vertrekkende
jongeren uit de
Drechtsteden te
halveren en meer
studenten in de regio
te laten huisvesten.

Judith

Mark den Boer

Judith/Piet

JA

Mark den Boer

Uitkomst: Hierin wordt
specifiek verwezen
naar de leefbaarheid
rondom de portiekflats
en reeds bestaande
convenanten. Voor
2018 wordt specifiek
benoemd; Plan van
Aanpak leefbaarheid
Vogelbuurt – Noord.
Uitkomst: Vanuit
Tablis Wonen worden
er jaarlijks
nultredewoningen
beschikbaar gesteld.
De teller voor 2018
staat op 1.752.
Svz: Er is op dit
moment nog geen
definitieve versie
beschikbaar.

PM-lijst

Termijn

Afgesproken in
maart 2017

Optie voor rouleren voorzitterschap en
vice-voorzitterschap 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
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Januari 2018

Najaar 2017

