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Aanwezig: 
Andries Bakker, Willy Groenemeijer, Annebeth de Jong, Piet de Keijzer (voorzitter), Marcel 
Koot, Mirjam Lankreijer, Dick van Mourik en Henk Visser (leden)  
Judith Broerse, Zorgbelang-Zuid-Holland (adviseur, verslag)  
 
Afwezig met bericht van verhindering: Herman Kazen en Kees Visser (leden)  
en Mark den Boer (beleidsadviseur gemeente) 
 
Te gast bij agendapunt 6: 
Jeroen Loeve (vanaf 15.15 uur)  

 

Agenda- 
punt 

Omschrijving 

1 De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt het verdrietige bericht dat Herman 
Kazen ernstige gezondheidsproblemen heeft en daardoor niet aanwezig kan zijn. 
Besloten wordt om namens de adviesraad een attentie te sturen. Actie Judith 
 
Piet vraagt de aandacht voor de oproep voor leden van het Vervoerspanel van 
Stroomlijn, die Judith eerder vandaag heeft rondgestuurd. 
Willy geeft aan dat zij belangstelling heeft, waar de andere leden zich in kunnen 
vinden. Judith zal haar naam doorgeven aan Stroomlijn. Willy stelt voor om ook een 
verbinding te maken met cliënten van de Merwebolder als gebruikers van het 
regiovervoer. Willy zal ASVZ hierover benaderen en de uitkomst daarvan 
terugkoppelen. 
 

2 Verslag vergadering 27 juni 2017, ter vaststelling, met actielijst  
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
N.a.v. 
Pagina 5: 
Op de vraag wie de Participatiewet uitvoert, is het antwoord dat de gemeenten de 
uitvoering van de Participatiewet grotendeels hebben toebedeeld aan de SDD. 
Momenteel is er een beweging bij de gemeenten om het budget deels weer terug te 
halen. 
Mirjam meldt recente ontwikkelingen. De SDD is bezig met werkbezoeken naar de 
sociale netwerkondernemers, helaas zonder aankondiging. Mirjam heeft dit 
aangekaart bij Bart de Heide, om aan te geven dat zij dit niet prettig vindt om het 
niet te weten. Bart heeft toegezegd dat hij dit zal bespreken met de wethouder. 
 
Actielijst 
Actiepunten 1-130317, 2-180417, 1-270617 t/m 4-270617, 7-270617 t/m 10-

270617 en 12-270617zijn afgehandeld en worden dus verwijderd uit de actielijst. 

De vormgeving van de klachtenbehandeling Participatiewet (n.a.v. actiepunt 2-
270617) blijven we volgen en komt daarom op de PM-lijst. 

 
Het informatiepakket dat Judith heeft gemaakt, bevat veel informatie. De links naar 
websites worden als prettig ervaren. Piet adviseert om de informatie goed te 
bewaren en zodra een bepaald thema speelt, het gericht te lezen. 
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3 Informatie van de gemeente 
 

• Antwoorden op vragen vorige vergadering 
 
We nemen de antwoorden van Mark n.a.v. de vorige vergadering even door (zoals 
toegevoegd in de laatste kolom van de actielijst).  
 

• Huisvesting voor jongeren in de nieuwe regionale woonvisie 
Mark heeft uitgezocht of in de nieuwe regionale woonvisie huisvesting voor 
jongeren aan de orde komt. De uitkomst daarvan is dat op hoofdlijnen de ambitie is 
om het aantal vertrekkende jongeren uit de Drechtsteden te halveren. Deze 
doelstelling is volgens de adviesraad behoorlijk ambitieus. De adviesraad is 
benieuwd welke acties ondernomen zullen worden om deze doelstelling te 
realiseren. Is hier een plan voor? Deze vraag zal worden doorgegeven aan Mark. 
De adviesraad vermoedt dat het gebrek aan sociale huurwoningen van grote 
invloed is op het besluit om naar elders te gaan verhuizen. De adviesraad is van 
mening dat de voorlichting aan jongeren op dit gebied beter zou kunnen. De 
adviesraad doet de suggestie om in de voorlichtingsbrief aan jongeren die 18 zijn 
geworden, op te nemen dat zij zich het beste meteen kunnen gaan inschrijven als 
woningzoekende. Deze suggestie zal ook worden overgebracht aan de gemeente. 
 

• Behoefte aan nultredenwoningen 
Met dank aan het antwoord van Mark over het aantal geplande nultredenwoningen 
in 2018, is de adviesraad vervolgens benieuwd wat de geraamde behoefte is. Deze 
vraag zal worden doorgegeven aan Mark. 
 

• Investeringen in  leefbaarheid door Tablis 
Mark heeft opgezocht wat er in de prestatieafspraken met Tablis is opgenomen 
t.a.v. investeringen in leefbaarheid. In de prestatieafspraken staat de leefbaarheid 
rondom de portiekflats specifiek vermeld en een verwijzing naar reeds bestaande 
convenanten. Marcel geeft aan eigenlijk te willen weten of Tablis een budget aan 
bewonerscommissies beschikbaar stelt. Blijkbaar staat hierover niets in de 
prestatieafspraken. Na enige discussie wordt besloten dat dit beter bij Tablis zelf 
kan worden nagevraagd, en niet via de adviesraad via de gemeente. 
 
Stand van zaken gemeente in het sociaal domein 
 

• Gesprekken met mantelzorgers 
De adviesraad vindt het positief dat er nu onderzoek gedaan wordt naar de 
behoeften van mantelzorgers en ziet de uitkomsten van dit onderzoek graag 
tegemoet. 
 

- Notitie Lokaal armoedebeleid:  ter bespreking 
 
In afwachting van de komst van Jeroen Loeve wordt een begin gemaakt met de 
bespreking van de notitie. Judith meldt dat Jeroen heeft aangegeven dat het 
besluitvormingsproces over dit beleid al ver gevorderd is. Feitelijk zijn inhoudelijke 
wijzigingen niet meer mogelijk. 
 
De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
-De adviesraad mist haar naam bij de geraadpleegde personen en instanties. Bij 
zijn presentatie in april heeft de adviesraad namelijk al de aanbeveling gedaan om 
niet te kijken naar het bruto inkomen, maar naar het besteedbaar inkomen. Jeroen 
zegt toe de adviesraad toe te voegen op pagina 3.  
 
-De adviesraad is van mening dat er wel veel verschillende stichtingen zijn, die 
ondersteuning bij armoede bieden en vraagt zich af die andere stichtingen niet 
kunnen aansluiten bij de gemeente. Hoe kan shoppen en dubbele aanvragen 
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voorkomen worden? Is het de bedoeling dat het Platform Tegen Armoede hier een 
coördinerende rol in gaat spelen, voor individuele cliënten/ aanvragers? 
 
Pagina 5: 
Volgens Mirjam Lankreijer is de vermelde doelstelling van de Stichting Alles Kids 
niet correct. Jeroen zegt toe dit te zullen checken. 
Tot slot vraagt de adviesraad zich af of de stichting voldoet aan de voorwaarden 
conform de privacywetgeving. Jeroen zal dit navragen bij het Juridisch 
AdviesCentrum van de Drechtsteden.  
 
N.a.v. een vraag van een van de leden of de notitie al verspreid mag worden, geeft 
Jeroen toestemming dat de notitie al verspreid mag worden. 
Naschrift: op 1 september deed Jeroen toch het verzoek om deze conceptversie tot 25 
september vertrouwelijk te houden. 
 Met dank aan de adviesraad voor de opmerkingen en suggesties verlaat Jeroen 
Loeve de vergadering. Hij zal de definitieve notitie aan de adviesraad doen 
toekomen. 
 
Pagina 7: 
Mirjam vult aan dat er inmiddels voor 90 gezinnen inmiddels al 240 kledingpassen 
zijn uitgereikt. Jeroen zal dit actuele aantal opnemen in de notitie. 
 
 

4 Activiteiten van de adviesraad voor het najaar 
 
Hierover wordt kort gediscussieerd, maar er wordt nog geen besluit genomen. 
De communicatiestrategie zal als eerste worden uitgewerkt. Zie agendapunt 5. 
 

5 
 

Interne zaken 
 
TER INFORMATIE 
-Bijgewerkte Ledenlijst met aandachtsgebieden en contactgegevens 
-Bijgewerkte lijst met mogelijke netwerkpartners 
Deze stukken worden ter kennisgeving aangenomen. Periodiek zal de netwerklijst 
bijgewerkt worden. 
 
TER BESPREKING 
 
-Gewijzigd concept huishoudelijk reglement 
De laatste punten worden besproken. 
De leden gaan akkoord met publicatie van het verslag op de website en/of 
Facebookpagina van de adviesraad. De benaming van de adviseur /ondersteuner 
(of ambtelijk secretaris) moet nog consequent doorgevoerd worden in de tekst. Met 
deze wijzigingen wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld. 
 
-Externe communicatie en profilering adviesraad 
Wat betreft de communicatie met de burgers ontstaat het idee om mensen via een 
reactieformulier op de website toelichting te geven en de weg te wijzen, 
bijvoorbeeld naar het Wmo-loket of de vertrouwenspersoon Wmo/Jeugd. We 
moeten geen onterechte verwachtingen wekken en duidelijk maken dat de 
adviesraad geen individuele klachten in behandeling kan nemen. 
Gezien de tijd wordt de echte inhoudelijke bespreking van dit onderwerp 
verschoven naar de volgende vergadering. Daarvoor moet voldoende tijd ingeruimd 
worden. Daarom wordt besloten om de vergadering in totaal een half uur langer zal 
duren, dus van 15 tot 17.30 uur.  
 
-Rooster van aftreden 
Gezien de tijd wordt dit verschoven naar de volgende vergadering. 
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6 
 
 

 

Post  
 
De binnengekomen stukken en uitnodigingen voor bijeenkomsten worden ter 
kennisgeving aangenomen.  
 

7 Terugkoppeling  
 

• Uit Regionale adviesraad Wmo  
Gezien de tijd wordt dit niet besproken. 

 
• Uit andere bijgewoonde bijeenkomsten 

Er zijn geen andere bijeenkomsten bijgewoond. 
 

8 Ontvangen signalen uit de samenleving  
Er zijn geen signalen opgevangen. 

 

9 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.09 uur, met dank voor ieders inbreng. 

 

Actielijst (bijgewerkt t/m 3-10-2017) 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

5-270617 Achtergrondinformatie verzamelen  en 
rondsturen over Mantelzorg-
vrijwilligersbeleid-minimabeleid  
(in het najaar) 

Judith  

6-270617 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
rondsturen 

Mark den Boer JA 

11-270617 Toesturen van de regionale woonvisie  Mark den Boer De concept Woonvisie 
Drechtsteden is in 
website-vorm 
gegoten. Link: 
http://www.yoursite.io
/?id=123285&key=ad
8d028c39e9a7c3516b
24e8d7d51ee0 en 
https://www.drechtste
den.nl/wonen/woonvis
ie-drechtsteden  
 

1-290817 Attentie aan  Herman sturen namens 
de adviesraad 

Judith JA 

2-290817 Willy aanmelden als afgevaardigde 
van Sliedrecht in het Vervoerspanel 
van Stroomlijn 
 
Contact opnemen met ASVZ, als 
mogelijke vertegenwoordiger van 
zorgorganisaties, namens cliënten van 
de Merwebolder als gebruikers van 
het regiovervoer 
 

Judith 
 
 
 
Willy 

JA 

http://www.yoursite.io/?id=123285&key=ad8d028c39e9a7c3516b24e8d7d51ee0
http://www.yoursite.io/?id=123285&key=ad8d028c39e9a7c3516b24e8d7d51ee0
http://www.yoursite.io/?id=123285&key=ad8d028c39e9a7c3516b24e8d7d51ee0
http://www.yoursite.io/?id=123285&key=ad8d028c39e9a7c3516b24e8d7d51ee0
https://www.drechtsteden.nl/wonen/woonvisie-drechtsteden
https://www.drechtsteden.nl/wonen/woonvisie-drechtsteden
https://www.drechtsteden.nl/wonen/woonvisie-drechtsteden
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3-290817 Verzoek om antwoord op de volgende 
vervolgvragen:  
 
Welke maatregelen staan gepland om 
het aantal uit de Drechtsteden 
vertrekkende jongeren uit de 
Drechtsteden te halveren?  
 
N.a.v. antwoord op actiepunt 10-
270617 vervolgvraag: hoeveel 
aangepaste woningen zijn er nodig in 
2018 volgens de ramingen?  

Mark  

 

4-290817 Definitieve versie notitie 
Armoedebeleid sturen aan de 
adviesraad 

Jeroen Loeve JA, 
https://www.ibabsonli
ne.eu/Agenda.aspx?sit
e=sliedrecht&agendai
d=f7f8c01c-2b7c-
40b0-8f24-
0506b9d55b6f&FoundI
Ds=&year=2017 
(onder agendapunt 9) 

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 

vice-voorzitterschap bespreken 

Januari 2018  

Afgesproken in 
april 2017 

Monitoren hoe de adviesraad wordt  

betrokken bij de implementatie van het 

VN-verdrag.  

 Wordt (voor het  
eerst ) besproken op 
10-10 

Afgesproken in 
april 2017 

Nieuw organogram gemeente beschikbaar 

stellen zodra gereed 

Najaar 2017  

Afgesproken in 
augustus 2017 

Volgen hoe de klachtenbehandeling 
Participatiewet zal worden 
vormgegeven 

  

 

https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017
https://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=sliedrecht&agendaid=f7f8c01c-2b7c-40b0-8f24-0506b9d55b6f&FoundIDs=&year=2017

