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Verslag vergadering    

dd. 29 januari 2019  
 

Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Dick van Mourik, Herman Kazen, Henk Visser en Lennart 
Broekhuizen (leden), Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief, 
ambtelijk secretaris) 

Afwezig: Annebeth Schild, Marcel Koot en Mirjam Lankreijer 

 

Agenda

punt 

Omschrijving 

1 Verslag vergadering 11 december 2018 met actielijst: het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld en de actielijst aangepast. 
 
Herman neemt contact op met Mirjam.  
 

Stand van zaken Participatiewet (p.2): nu worden de participatieplekken ingekocht door de 
SDD. Het is de bedoeling dat de gemeente dit zelf gaat doen. Het is de vraag of Q3 haalbaar is. 
 

Dementievriendelijke gemeente: er is nog geen gesprek geweest met de ondernemers. Er is 
wel een oproep verstuurd om aandacht te vragen voor dementie1. 
  

Stichtingsbestuur van het Sociaal Team: mw. An Theunissen zit in het Stichtingsbestuur van 
het Sociaal Team, zij is directeur/bestuurder van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. 
 

2 Kernteams met aandachtsgebieden: geen aanvullingen 
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In gesprek met de gemeente 

Toelichting Jouw Omgeving door Nathalie Klomp (gegevens om in te loggen en presentatie zijn 
op 30-1-19 per mail gestuurd). Nathalie vraagt na hoe de eerste ervaringen zijn bij de 
medewerkers van het Sociaal Team. 
De vraag is welke sturingsmogelijkheden levert Jouw Omgeving op?  Wat levert de 
managementrapportage op? De pilot wordt in april geëvalueerd. Levert dit de informatie op, waar 
het Sociaal Team verder mee kan?  
 

Stand van zaken Integratienota 
Kennen en respecteren van normen, waarden en gebruiken (p.5): Wat wordt hier concreet voor 
gedaan? Zoals het er nu staat, is het complex en globaal.  
Sport, cultuur en verenigingsleven (laatste pagina). We missen hier de kerken.  
 

Stand van zaken VN-verdrag: het wordt nu breder getrokken, niet meer alleen toegankelijkheid.  
De 0-meting staat (nog) niet op de planning, dit was wel aangekondigd in de vorige notitie.  
Advies: maak het niet te breed, begin met toegankelijkheid. Er zijn nog weinig concrete acties 
gepland. We dringen aan op voortgang. 
De Adviesraad Alblasserdam gaat in samenwerking met de gemeente een themabijeenkomst 
organiseren over het VN-verdrag om input op te halen voor een lokaal plan.  
 

Stand van zaken diverse onderwerpen: wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Naar aanleiding van: in Papendrecht komt een Odensehuis. Er zou zoiets ook in Sliedrecht 
komen. Dit zal de laagdrempelige inloop in de bibliotheek zijn, hier kunnen mensen met 
beginnende dementie terecht.  

                                                      
1 https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt/nieuws-voor-ondernemers/laat-zien-dat-jouw-organisatie-
dementievriendelijk-is  

https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt/nieuws-voor-ondernemers/laat-zien-dat-jouw-organisatie-dementievriendelijk-is
https://www.sliedrecht.nl/sliedrecht-onderneemt/nieuws-voor-ondernemers/laat-zien-dat-jouw-organisatie-dementievriendelijk-is
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Het budget 2019 voor de Adviesraad wordt voor kennisgeving aangenomen 

4 Verstuurd: 

 Jaarverslag 2018 op 30-1-’19 verstuurd. We hebben nog één vacature. We zoeken nog 
leden met kennis over/ervaring met jeugdhulp en volkshuisvesting. 

 Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg, 14-1-19 

Ontvangen: 
Reactie op advies Coalitieakkoord. Het Coalitie Uitvoeringsprogramma (CUP) is als bijlage 
toegevoegd. Armoede, mantelzorg en de kerken worden niet genoemd, dat is erg jammer.  
Er zit wel een planning bij de verschillende thema’s. De vraag is of de planning gehaald wordt en 
als die niet gehaald wordt, wie steekt dan de vinger op? Het CUP bespreken we op 19 maart: wat 
vinden we ervan en welke thema’s willen we monitoren? 

 

 

5 Externe communicatie 
Stand van zaken website: Piet maakt nog een afspraak met de communicatieadviseur van de 
gemeente, Herman of Marcel en Lennart sluiten aan.  
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Regionale adviesraad Wmo, verslag van 14 januari 2019: zie verslag en presentatie dat bij de 
stukken zat voor dit overleg.  
 
Piet en Herman kijken mee met de stukken voor de Regionale Adviesraad. 

 Signalen 

 

Klachten over de DrechtHopper / overleg van het Klantenpanel van Stroomlijn op 7 maart: 
Mariëtte mailt de agenda door. Nog niet zeker of Piet en Lennart kunnen gaan. 
We vragen dan meteen naar de pilot Wijkhopper in Sliedrecht. 
 

7   Agendapunten voor de volgende vergadering op 19 maart: Pamela van der Kruk over 
positieve gezondheid en signalerend huisbezoek. Kennismaken met Sandra van Marik, 
buurtmakelaar (zij is op 1-1-19 gestart). We maken op 19 maart een afspraak met haar wanneer 
zij een toelichting geeft op haar werkzaamheden. 
 

 

 

Actielijst (bijgewerkt t/m 30-1-19) 

Nr. en 

vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

3-280818 Artikel over mantelzorg, met aandacht voor 
mantelzorgers om zich te laten registeren. 

De afd. communicatie pakt 
dit op. 

Loopt 

2-111218 en 

1-200119 
 Wachtlijst bij de jeugdprofessionals in 

Sliedrecht? 

 Inzicht in de meldingen van de politie over 
jongeren 

 Wanneer gaan de meldingen naar Veilig 
thuis en hoe is dan de samenwerking met 
de jeugdprofessionals 

 Inzicht in de meldingen over 
kindermishandeling. 

 

Annebeth en Piet 
bespreken deze punten met 
Jackie Danel 

 

3-111218 Jaarplanning / thema waar de gemeente mee aan 
de slag gaat 

Nathalie  

2-290119 De eerste ervaringen met Jouw Omgeving van de 
medewerkers van het Sociaal Team. 
 

Nathalie  

3-290119 Het kennen en respecteren van normen, waarden 
en gebruiken is complex en globaal. Wat houdt dit 
in en hoe stuur je hierop? Wat wordt er concreet 

Lennart stuurt hier een mail 
over naar Jelmer met cc 
naar de andere leden. 
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aan gedaan?  

4-290119 Wat gaat er concreet gebeuren mbt het VN-verdrag Nathalie vraagt dit aan 
Jelmer 

 

5-290119 We willen een paar nieuwe leden met kennis 
over/ervaring met jeugdhulp en volkshuisvesting  

Alle leden gaan na of zij 
mensen kennen uit hun 
netwerk 

 

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap bespreken 

Januari 2018 Herman Kazen 
vervangt de voorzitter 

    

 

 Adviezen  

Datum Document  Status 

19-2-18 Uitvoeringsprogramma 
Vrijwilligersbeleid 

Advies uitgebracht 

10-4-18 Concept Agenda 
Zorginnovatie 

Informeel advies  
uitgebracht 

12-6-18 Strategische agenda Informeel advies uitgebracht 

3-12-18 Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 
 

Formeel advies uitgebracht 

14-1-19 Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg Formeel advies uitgebracht 

 
 


