Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein

dd. 10 april 2018
Aanwezig:
Piet de Keijzer (voorzitter), Marcel Koot, Dick van Mourik, Willy Groenemeijer, Henk Visser en
Kees Visser (leden). Mariëtte Teunissen, Zorgbelang-Zuid-Holland (ambtelijk secretaris)
Afwezig: Herman Kazen, Mirjam Lankreijer, Annebeth de Jong en Diana Vonk
Te gast bij agendapunt 4: Sjoerd Swinkels, beleidsmedewerker van de gemeente Sliedrecht
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Omschrijving
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen: Andries Bakker is gestopt en Willy Groenemeijer neemt vandaag
afscheid. We gaan op zoek naar twee nieuwe leden. De sollicitatiecommissie bestaat
uit Piet de Keijzer, Marcel Koot en een ambtenaar1. Oproep wordt verspreid via de
leden van de ASD, onder de organisaties van de netwerkkaart, via de gemeentepagina
en op de website van de gemeente.
Verslag van de vergadering van 6 februari, ter vaststelling, met de actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst: De punten 1-060218 en 2-060218 zijn afgehandeld. De openstaande acties
vraagt Mariëtte na bij Diana. De actielijst wordt opgeschoond.
Kernteams met aandachtsgebieden
• Nieuwe verdeling onderwerpen en indeling kernteams worden vastgesteld.
• Terugkoppeling eerste acties per kernteam2: verdiep je in de thema’s die bij je
aandachtsgebied horen. Belangrijk om de Activiteitenagenda van de gemeente
te hebben en de bijbehorende planning, zodat we hier rekening mee kunnen
houden wat er de komende maanden/kwartalen op de rol staat. Mariette en
Piet zorgen voor een opzet. De kernteams houden contact met de betreffende
ambtenaar, zo blijven de lijnen kort. Kijk per kerngroep wat je kan oppakken en
wat je ermee doet. Leidt het bijvoorbeeld tot een ongevraagd advies?
• Waar een vacature is bij een kernteam valt Piet in.
• Als we over een onderwerp geadviseerd hebben, willen we op de hoogte
gehouden worden van de status (definitieve besluitvorming en
uitvoeringsprogramma). In september vorig jaar is er bijvoorbeeld met spoed
een advies uitgebracht over het armoedebeleid en daarna is er niets meer over
gehoord. Uitgebrachte adviezen worden een apart punt onderaan het verslag,
dan blijft het de aandacht houden tot we de definitieve versie hebben.
• Het kernteam Wonen, Zorg en Welzijn heeft contact gehad via de mail. Ze
pakken vervoer op als thema. Willy meldt dat ze in het klantenpanel van
Stroomlijn blijft. Marcel geeft aan dat het bij Stroomlijn een ‘zooitje’ is met
ophalen en wegbrengen, mensen komen te laat op de dagbesteding. Een
chauffeur had aangegeven dat dit niet zo erg is omdat ze ‘toch maar naar de
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Reactie van Diana via de mail (26-4): Onze nieuwe collega Nathalie Klomp start per 1 mei. Lijkt me goed als
zij namens de gemeente in de sollicitatiecommissie gaat zitten.
2 De kernteams kunnen, als ze willen, overdag in het gemeentekantoor overleggen. In de avond is dit niet
mogelijk. Regelen via Nathalie Klomp, n.klomp@sliedrecht.nl Zij kan de vergaderzalen reserveren en het
bezoek aanmelden etc.
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dagbesteding gaan’. Hij vraagt aandacht voor de mensen die vervoerd worden,
niet alle chauffeurs zijn hier goed in. Willy neemt dit mee. Onafhankelijke
cliëntondersteuning en de vertrouwenspersoon zijn goede thema’s om op te
pakken voor het kernteam Wonen, Zorg en Welzijn
In gesprek met de gemeente
Inhoud van de functie van buurtmakelaar: de vraag is of er al een buurtmakelaar is
aangenomen.
Concept Agenda Zorginnovatie 2018-2019: de Agenda Zorginnovatie is met de
partners afgestemd en vastgesteld op 12 maart 2018. Alleen ambitie Experiment
toepassing van domotica in woning moet nog worden aangevuld, in samenspraak met
een collega van wonen en de woningbouwcorporatie. Dit is ook onderdeel van de
PALT-afspraken: één huis van Tablis Wonen zal ingericht worden met domotica.
De concept Agenda is besproken aan de bestuurlijke tafels, maar het is nog niet
helemaal af.
Diana wil graag een algemene reactie op de lijn van het stuk. De ASD wil het na de
aanpassingen sowieso nog een keer zien.
De ASD vindt het een gecomprimeerd goed stuk, maar ook lastig om te lezen. De
Agenda geeft richting aan. Er wordt best veel van cliënten gevraagd, het gaat om een
kwetsbare groep. Ze moeten met techniek en ICT omgaan. Wat is de acceptatiegraad
en wat zijn de mogelijkheden van de desbetreffende doelgroep, bijvoorbeeld in ‘jouw
omgeving’. Je moet behoorlijke wat digitale kennis hebben om ermee om te gaan. Ga
je niet te snel voor de inwoners die ermee moeten werken?
Wat de ASD betreft moet de ondersteuningsvraag van de cliënt voorop staan, wat is
de behoefte. Hij/zij moet zich niet aanpassen aan allerlei systemen. Het gaat om
maatwerk. Neem in de inleiding en de pilots het volgende mee: ondersteunen we de
cliënten met datgene waarmee zij echt geholpen zijn en waar zij om vragen. De regie
moet bij de cliënt blijven zowel op het gebied van zorg en als bij het gebruik van
digitale mogelijkheden.
Presentatie over doorontwikkeling Participatiewet 2018 door Sjoerd Swinkels, zie
presentatie en bijlagen.
Status van het stuk: het plan is gemaakt met Sliedrecht Werkt. Het gaat om input voor
beleid dat later gemaakt moet worden. Verder is de presentatie vooral in het kader van
de informatievoorziening.
Uitleg afkortingen: SWS: Stichting Welzijn Sliedrecht, STS: Sociaal Team Sliedrecht,
MU: matching unit.
Het jongerenwerk is ook betrokken. Jongeren die van school komen, geen werk en
geen uitkering hebben, wonen vaak thuis maar komen wel bij een jongerenwerker (zie
punt 1. Instroom in de sheet Actieplan). Via het Jongerenwerk zijn zij in beeld.
De gemeente hoopt in juni een evenement te organiseren met een informatiemarkt en
dan wordt ook de website gelanceerd. De ASD wordt uitgenodigd.
Voor de ASD is het belangrijk dat in de notitie wordt meegenomen wanneer en hoe het
gewenste resultaat door de gemeente het goed? In het Actieplan worden de resultaten
benoemd (zie bijlagen). Het gaat, bijvoorbeeld, om groei van het aantal participanten
en beperken van de uitval. Er wordt elk jaar geëvalueerd. Wat vinden de participanten
(aandachtspunt voor het kernteam Werk en Inkomen) en de leerwerkbedrijven ervan?
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De SDD heeft nu een belangrijke taak. De vraag is of de gemeente eind 2018 klaar is
om de taak van de SDD over te nemen. De ASD wil graag in september 2018 een
status update. Er is € 60.000,- voor dit project opgenomen in de begroting. De
participanten krijgen een uitkering maar geen inkomen voor het werk dat ze doen.
Stand van zaken diverse onderwerpen:
Aanpak verwarde personen: ook aandachtsgebied van Sjoerd. Plan moet eind 2018
gereed zijn. In september is er een uitgewerkt plan.
Vrijwilligersbeleid: graag reactie op het advies dat gegeven is. Neemt Sjoerd mee.
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Ingekomen post: oproep voor vertegenwoordiger uit Sliedrecht voor Cliëntenraad
Werk en Inkomen (via de gemeente met verzoek om kandidaten te zoeken): mensen
uit je eigen netwerk of via welke organisaties kan deze oproep verspreid worden. Kees
heeft interesse en neemt contact op met de Cliëntenraad.
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Externe communicatie
Stand van zaken website toegelicht door Piet en Marcel: De eerste opzet van de
website is klaar. Piet en Marcel kijken of alle gewenste functionaliteiten met de huidige
gratis software mogelijk zijn. Zo niet dan kijken we naar een alternatief. De vraag aan
Diana is naar wie moet de rekening moet voor eventuele aanschaf van de software en
de hosting3. Marcel heeft de ruwe versie doorgemaild naar alle leden.
Rapport Maatwerkvoorzieningen onder de loep, met berichtgeving in het AD en
raadsinformatiebrieven: zie ook raadsinformatiebrieven die meegestuurd zijn. De
reactie van de SDD is vlak. De rol van de consulent is erg belangrijk. Krijgen zij de
opdracht om ‘te knijpen’ of om te kijken ‘wat de cliënt echt nodig heeft’ en wat is de rol
van cliëntondersteuning hierin. De raadsinformatiebrieven worden ook besproken in de
vergadering van de Regionale raad op 14 mei. We wachten de discussie hier even af.
Afscheid Willy Groenemeijer: de Adviesraad neemt bij monde van Piet afscheid van
Willy. De wethouder Hanny Visser had al op eerder moment tijdens de vergadering
afscheid genomen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.

7

8

9

Actielijst (bijgewerkt t/m 10-4-2018)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering
Rapportage integratie Sociaal Team
1-121217
2017 (deadline 14-2-18) aanleveren

2-121217

3

Rapportage cliëntervaringsonderzoek
Sociaal Team (januari definitief)
aanleveren

Actie door

Uitgevoerd?

Diana Vonk/
Margret van
Schie

Volgt nog, omdat de
jaarrekening nog niet
afgerond is. Mijn
collega Jackie Danel
zal deze naar jullie
sturen zodra de
gemeente deze heeft
ontvangen (via mail
26-4)

Diana Vonk

Zie bijlage 2B

Zolang het in de begroting blijft, kan de factuur naar de gemeente gestuurd worden.
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1-100418

2-100418
3-100418

4-100418

5-100418

Is er al een buurtmakelaar
aangenomen en per wanneer begint
hij/zij?4
Pamela van der Kruk uitnodigen voor
de volgende vergadering
Activiteitenagenda van de gemeente5
en organogram
Opzet voor de kernteams naar
aanleiding van activiteiten agenda

Reactie op advies
Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid
Oproep nieuwe leden

Mariëtte
Teunissen
Diana Vonk
Zie bijlage 2C
Piet de
Keijzer en
Mariette
Teunissen
Sjoerd
Swinkels
Mariëtte,
leden en
gemeente

PM-lijst

Uitgevoerd

Termijn

Afgesproken
in maart 2017

Optie voor rouleren voorzitterschap en
vice-voorzitterschap bespreken

Afgesproken
in augustus
2017
Afgesproken
in oktober
2017
Afgesproken
in april 2018

Volgen hoe de klachtenbehandeling
Participatiewet zal worden
vormgegeven
Volgen van uitvoering opdracht door
stichting Alleskids n.a.v. armoedebeleid

Afgesproken
in april 2018

Diana Vonk

Presentatie Sjoerd Swinkels over stand
van zaken doorontwikkeling
Participatiewet.
Presentatie Sjoerd Swinkels over plan
van aanpak verwarde personen.

Adviezen
Datum Document
19-2-18 Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid
10-4-18 Concept Agenda
Zorginnovatie

Januari 2018

Herman Kazen
vervangt de
voorzitter

September
2018
September
2018

Status
Advies uitgebracht
Informeel advies
uitgebracht6
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Een collega binnen SWS had intern op deze functie gesolliciteerd. Maar deze is langdurig uitgevallen. Er
wordt nu extern naar een geschikte kandidaat gezocht.
5 Op dit moment staan de volgende beleidsstukken op de agenda:
Q2: strategische agenda en vrijwilligersbeleid Q2/Q3: Integratienota
Q3; Plan van aanpak GGZ Q4: Sportbeleid en cultuurbeleid
6 Reactie van Diana Vonk via de mail (26-4-18): Dank voor jullie reactie op de agenda zorginnovatie. Het is
bewust agenda genoemd omdat hierin de ambities voor 2018/2019 zijn opgenomen.
We realiseren ons dat er een groep kwetsbare inwoners in de gemeente is, die moeite zal hebben met de
digitalisering. Hier zal bij de pilot ook rekening mee gehouden worden en gekeken worden hoe we deze
inwoners ook maximaal in regie kunnen zetten, binnen de mogelijkheden die ze hebben. Uiteraard is de
zorgvraag van inwoners leidend en zal er maatwerk geboden moeten worden. Dat komt in de agenda minder
sterk naar voren, maar zal wel bij de uitvoering zeker de aandacht hebben.

-4-

-5-

