Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein

dd. 12 juni 2018
Aanwezig:
Piet de Keijzer (voorzitter), Dick van Mourik, Herman Kazen, Henk Visser, Mirjam Lankreijer en
Annebeth Schil (leden) en Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen
(Zorgbelang-Zuid-Holland, ambtelijk secretaris)
Afwezig: Marcel Koot
Te gast bij agendapunt 1 Pamela van der Kruk en bij agendapunt 4: Bas van der Voort en
Diana Vonk (gemeente Sliedrecht)
Agenda
punt
1

Omschrijving
Alle aanwezigen stellen zich kort voor.
Stichting Welzijn Sliedrecht (SWS), mevrouw Pamela van der Kruk
Mantelzorgondersteuning: er zijn extra mensen in dienst genomen. De professionals
in Sliedrecht bieden zo veel mogelijk zelf de mantelzorgondersteuning. Als het
ingewikkeld wordt dan wordt de mantelzorgconsulent ingeroepen. Voor meer
informatie: https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we4/mantelzorgondersteuning
Vrijwilligerspunt: is verhuisd naar de bibliotheek om het zo laagdrempelig mogelijk te
maken. Het loopt goed. Voor meer informatie:
https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/vrijwillig/home-vrijwillig
Sociaal raadslieden: er is veel vraag en hierdoor ook extra formatie. De problemen
zijn langer lopend. Ook al krijgen mensen werk dan zijn de problemen nog niet altijd
opgelost. Soms lopen mensen dan allerlei toeslagen mis. Er wordt hulp geboden bij
thuisadministratie en er is een financieel café. Verder is er samenwerking met het IDC
in het kader van signalering van eenzaamheid en dementie. Voor meer informatie:
https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/juridisch/home-juridisch
Buurtmakelaar: is sinds kort begonnen. Aandacht is nu vooral gericht op de
buurthuiskamer. En ze heeft als taak verbinding te leggen tussen inwoners die wat
willen en inwoners die wat kwetsbaar zijn, zie bijlage ‘Handreiking sociaal makelaar’:
de resultaten van het onderzoek van TNO onder de sociaal makelaars, in Sliedrecht
Buurtmakelaar genoemd.
Alles onder één dak: zie bijgaande foto. Je loopt binnen als burger voor een
eenvoudige vraag, maar ook voor complexe vragen kun je er terecht. De officiële
opening is in de zomer. De ASD wordt hiervoor uitgenodigd.
SWS is ook bezig met positieve gezondheid. Voor meer informatie:
https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/nieuws-welzijnswerk/57-nieuwswelzijnswerk/1086-sws-ondertekent-voor-inzetten-op-positieve-gezondheid en
https://www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/pijlerspositieve-gezondheid/ .
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De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen: Marcel Koot is afwezig en Kees Visser is gestopt. Er is een gesprek
geweest met een sollicitant, dat heeft geleid tot een negatief advies. Binnenkort volgt
een gesprek met een andere kandidaat.
Hermen verzoekt voortaan op voorhand de stukken te koppelen aan de relevante
agendapunten
Verslag van de vergadering van 10 april, ter vaststelling, met de actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De rapportage integratie Sociaal Team
2017 is nog niet ontvangen. Nathalie doet navraag bij Jackie Danel.
Actielijst: De punten 2-121217, 1-100418, 2-100418, 3-100418, 4-100418 en 5100418 zijn afgehandeld.
Kernteams met aandachtsgebieden
• Het excelbestand helpt om focus te bepalen. We zien het als een
groeidocument.
• Terugkoppeling acties per kernteam wordt een vast punt op de agenda.
• De toelichting van de ambtenaren tijdens de vergadering vindt iedereen prettig.
• Henk en Herman maken een afspraak met Nathalie om verder te praten over
de Wmo en mantelzorg.
• Veel jongeren zitten thuis. Over hoeveel jongeren hebben we het in Sliedrecht?
Nathalie vraagt het na en Annebeth en Mirjam gaan met Jackie in gesprek over
het jeugdwelzijnsbeleid en nemen dit punt mee.
• Mirjam kijkt nog of ze deel wil nemen aan het kernteam jeugd.
In gesprek met de gemeente
Strategische agenda: toelichting door Diana Vonk
Het doel is inwoners centraal te stellen met een passend aanbod, er wordt gedacht
vanuit bewonersperspectief en de agenda geeft handvatten voor de uitvoering. Het
Uitvoeringsprogramma is in de zomer klaar, het kan op 28 augustus besproken
worden1.
De ASD vindt het een goede notitie. Vooral de kanteling van systeem- naar
menswaarde spreekt aan. We missen een overzicht van de knelpunten en waar het is
beleid op gebaseerd? We zijn het eens met de uitgangspunten, maar vragen aandacht
voor de cultuurverandering en dringen aan op een concreet uitvoeringsprogramma,
houd daarbij rekening met de couleur locale.
Overigens is de praktijk weerbarstig en het is de vraag of de professionals snel en
doelgericht met de kanteling aan de slag (willen) gaan.
VN-verdrag: toelichting door Bas van der Voort, zie ook Stand van zaken diverse
onderwerpen. De gemeente is deels al met de uitvoering begonnen, zoals het
Bonkelaarplein. Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool, (ITS2) wordt toegepast.
De gemeente heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor

Mail van Nathalie (13-8-18): Wat betreft het uitvoeringsprogramma Strategische Agenda: deze komt te
vervallen en wordt onderdeel van het integrale 3d uitvoeringsprogramma, wat op de planning staat voor
september/oktober even uit mijn hoofd. Dit punt kan dus van de agenda af. Als ik weet wanneer het 3d
uitvoeringsprogramma precies verwacht wordt, zal ik het laten weten.
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Het ITS-symbool geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object
bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking.
Voor pictogrammen: https://www.toegankelijklimburg.nl/pictogrammen/
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het aanpassen van bushaltes.
Er wordt begonnen met de uitvoering van een professionele 0-meting, samen met
cliënten. Er wordt gestart met het gemeentelijke vastgoed. De 0-meting wordt
uitgevoerd door ‘Terug naar de bossen’ (https://terugnaardebossen.nl/vn-troep-te-huur/
Zij betrekken Sliedrechtse cliënten bij de 0-meting. De ASD geeft aan Bas mee om
cliënten te werven via lokale organisaties en een oproep in de krant te doen. Bas stuurt
een overzicht van de cliëntenraden die hij gaat benaderen en hij stuurt de aangepaste
versie van het beleidsplan (zie bijlagen).
Stand van zaken diverse onderwerpen:
De meeste punten worden voor kennisgeving aangenomen of zijn in dit overleg
besproken.
Armoedebeleid: het is lastig om de vinger achter armoede te krijgen. De gemeente
krijgt niet zonder toestemming het overzicht van inwoners met betalingsachterstanden.
Armoede moet integraal worden aangepakt: mensen hebben vaak schulden bij
meerdere organisaties.
Samenwerkingsconvenant met de huisartsen zou afgesloten worden. Nathalie gaat
na hoe het hiermee staat.
Privacyverklaring: past Mariëtte aan n.a.v. de reactie van de gemeente.
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Externe communicatie
Stand van zaken website toegelicht door Piet
De basisgegevens zijn nu ingeregeld te weten: wie zijn we, wat doen we en hoe,
inzicht in de verslagen en adviezen en de mogelijkheid om contact met ons op te
nemen. Eventuele opmerkingen en aanvullingen kunnen aan Piet doorgegeven
worden.
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Terugkoppeling uit bijgewoonde bijeenkomsten
Uit Regionale adviesraad Wmo door Henk Visser
• Verslag van 14 mei 2018: Henk vertelt over de presentatie van Stroomlijn en de
pilot Wijkhopper, zie ook verslag zelf.
• Verslag voorzittersoverleg van 16 mei 2018. Behoefte aan een bijeenkomst met
de andere adviesraden uit de regio Drechtsteden: Armoede is een goed thema,
maar de leden geven aan dat ze het al erg druk hebben. Als het gaat om
informele kennismaking dan is een gezamenlijke maaltijd een goed idee.
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Rondvraag en sluiting
Herman Kazen: bij de stukken voor deze vergadering kregen we een organogram. Hij
vraagt zich af waar de ASD zou moeten staan en hij wil graag een overzicht van de
grote spelers in dit geheel, zoals de Stichting Welzijn Sliedrecht. Dit vraagt Nathalie
na.
Vergadering 28 augustus: Mevrouw Margret van Schie sluit het eerste half uur aan.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.
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Actielijst (bijgewerkt t/m 13-8-2018)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering
Rapportage integratie Sociaal Team
1-121217 en
2017 (deadline 14-2-18) aanleveren
1-120618
Hoeveel thuiszitters zijn er in
2-120618
Sliedrecht4
3-120618

4-120618
5-120618

Overzicht cliëntenraden die benaderd
worden in het kader van de uitvoering
van het VN-verdrag en aangepaste
versie van het beleidsplan.
Opvragen samenwerkingsconvenant
met de huisartsen
Navragen grote spelers in relatie tot het
organogram

PM-lijst

Actie door
Nathalie
Klomp3
Jacky Danel
via Nathalie
Klomp
Bas van der
Voort

Uitgevoerd?

Zie voetnoot

Zie bijlagen
Nathalie
Klomp
Nathalie
Klomp
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
Afgesproken
in april 2018

Volgen hoe de klachtenbehandeling
Participatiewet zal worden
vormgegeven
Volgen van uitvoering opdracht door
stichting Alleskids n.a.v. armoedebeleid
Presentatie ?? over stand van zaken
doorontwikkeling Participatiewet.
Presentatie ?? over plan van aanpak
verwarde personen.

Adviezen
Datum Document
19-2-18 Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid
10-4-18 Concept Agenda
Zorginnovatie
12-6
Strategische agenda

Januari 2018

Herman Kazen
vervangt de
voorzitter

Oktober 2018
Oktober 2018

Status
Advies uitgebracht
Informeel advies
uitgebracht
Informeel advies uitgebracht

•
De rapportage integratie Sociaal Team 2017 is nog niet uitgebracht door het Sociaal Team. Vanuit
het Sociaal Team heb ik begrepen dat hij een deze dagen onze kant op komt. Zodra ik het heb ontvangen,
stuur ik het toe (26-6-18)
3

Sliedrecht heeft momenteel één thuiszittende leerling op het primair onderwijs en één leerling op het
voortgezet onderwijs
4
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