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Verslag vergadering   
14 mei 2019 
 

 

 

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

 

Agenda
punt 

Omschrijving 

1 Opening; de agenda wordt vastgesteld 
 

2 Verslag vergadering 19 maart: het verslag wordt vastgesteld. 
Eenzaamheid (punt 9, p.3): het probleem van eenzaamheid wordt steeds groter. Voor de zomer is de Nota 
Gezondheidsbeleid in concept klaar, eenzaamheid is daarin opgenomen. Uit cijfers blijkt dat de inwoners 
uit Sliedrecht minder eenzaam zijn dan de rest van de regio. Maar de groep mensen die ernstig eenzaam 
is, is wel groter geworden.  
 
Actielijst: naar aanleiding van de reactie van Jackie Danel is Eline Kortman, beleidsadviseur van Veilig 
Thuis, uitgenodigd voor de vergadering op 25 juni om een toelichting te geven. Ook een medewerker van 
de pilot veiligheid sluit aan. Er is aan hen gevraagd om een memo op hoofdlijnen op te stellen, zodat we 
ons goed kunnen voorbereiden. 
  

3 Kernteams met aandachtsgebieden. Terugkoppeling acties per kernteam: 
 
Pilot Wijkhopper: de concept-planning voor de verdere uitrol van de Wijkhopper is: 
Medio juni 2019: de Dordtse wijken Stadspolders, Dubbeldam en Crabbehof 
Eind september 2019: Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam 
Begin december 2019: Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht 
Begin februari 2020: Alblasserdam en de overige wijken in Dordrecht 
 
Hoeveel en welke mensen doen een beroep op het sociale domein? Dat zegt iets over de groep 
waarover wij moeten adviseren. Dit punt bespreken we de volgende vergadering. 
 

4 Effecten van mantelzorgondersteuning door Nathalie Klomp en Suzanne Lankhorst, 
mantelzorgcoördinator (zie ook bijlage ‘Effecten mantelzorgondersteuning’). 
 
Bekendheid 
Mantelzorgers weten vaak niet dat zij mantelzorger zijn. De Adviesraad vraagt hier aandacht voor. 
Suzanne geeft aan dat er meer gecommuniceerd wordt over de ondersteuning aan mantelzorgers. 
Daarnaast worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk voor de 
vroegtijdige signalering en om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. 
 
Registeren om inzicht te krijgen 
Er is een toename van het aantal ondersteuningsvragen, nog onduidelijk hoe groot de toename precies is. 
Er moet een beter registratiesysteem komen (welke informatie moet geregistreerd worden en hoe wordt het 
systeem ingericht?) 
De Adviesraad pleit voor een eenvoudig registratiesysteem om mantelzorgers en hun vragen te registeren. 
Deze registratie is de basis voor het beleid. Goede registratie maakt duidelijk waar behoefte aan is. Wat 
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zijn grosso modo de ondersteuningsvragen en hoe intensief zijn deze vragen? Dan leer je of je de 
ondersteuning al eerder had kunnen bieden, om overbelasting te voorkomen. Van grof naar fijn registeren. 
Je moet weten wat mantelzorgers bezighoudt. Het beroep op mantelzorgers neemt alleen maar toe. Dan is 
het goed om te weten waar het om gaat en kun je dat ook laten zien, als er eventueel extra geld bij moet.  
 
Respijtzorg 
Er wordt weinig gebruik gemaakt van logeerzorg. Het is vrij onbekend. Suggestie van de Adviesraad: 
interview met iemand die er gebruik van maakt. Suzanne geeft aan dat dit al op de planning staat.  
 
De kerken en mantelzorgers 
Welke achtergrond hebben de mantelzorgers die om hulp vragen? Mantelzorgers die bij een kerk horen, 
krijgen vaak ondersteuning binnen de familie en doen waarschijnlijk geen beroep op ondersteuning. 
Daarnaast wordt er vanuit de kerken ook mantelzorgerondersteuning geboden.  
Suzanne geeft aan dat er contacten zijn met de kerken. Ze zijn uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten, 
maar ze zijn niet geweest. De mensen van de kerken zijn vrijwilligers en de netwerkbijeenkomsten sluiten 
niet altijd aan. En ze kunnen hier niet onder werktijd naar toe. Wellicht goed om los van de 
netwerkbijeenkomsten een gesprek te plannen met de contactpersonen van de kerken. 
 
Continuïteit in de mantelzorg 
De groep mantelzorgers wordt ouder. Jongeren hebben er geen tijd voor. Over een aantal jaren hebben 
deze oudere mantelzorgers zelf hulp nodig en zijn er weinig jongeren die willen/kunnen helpen. De 
continuïteit in de mantelzorg is een knelpunt.  
 
Registratie 
Deze registratie is laagdrempelig. Mantelzorgers kunnen zich telefonisch melden, ze kunnen langskomen 
en het Mantelzorgpunt kan contact met hen opnemen. Registratie geeft geen verplichting. Je krijgt 
informatie toegestuurd, maar daar hoeft je niets mee te doen. 
 
Stand van zaken diverse onderwerpen 
Evaluatie ‘Mijn omgeving’: de pilot loopt door tot 1 juli 2019, daarna komt de evaluatie. Het stuk leest als 
een roman, maar is nog weinig concreet.  
 
Verwarde personen: het gaat om een toenemende problematiek in de samenleving, zo ook in Sliedrecht. 
De politie is hiermee bezig, maar er is vooral zorg nodig. Het regionaal schakelteam verwarde personen 
werkt aan dit onderwerp. Het is nog de vraag of er een lokaal plan van aanpak komt of dat het een meer 
regionaal karakter krijgt. De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij Zon MW voor een wijk GGD-er1.  
 
College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018 – 2022/ Jaarplan 2019 Team Samenleving (inclusief 
openbare orde en veiligheid): beide stukken vormen een prima kapstok en worden al gevolgd door de 
politiek. Dat is geen taak van de Adviesraad. Als we een goed onderwerp hebben, kunnen we in het CUP 
of het Jaarplan kijken of het al speelt of eraan komt.  
 
Vindt de Adviesraad dat lokaal de algemene voorzieningen ‘op orde zijn’? Deze vraag kwam vanuit 
de Regionale Adviesraad, maar het betreft de lokale situatie.  
We vinden dat subjectief gezien ‘de basis op orde is’. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Maar 
als de algemene voorzieningen lokaal op orde zijn, wordt er dan bezuinigd op de maatwerkvoorzieningen?  
De Adviesraad is van mening dat deze vraag gesteld had moeten worden aan de verantwoordelijk lokale 
wethouder en die wethouder kan het aan de lokale adviesraad vragen. Het verzoek komt van de verkeerde 
partij. Het is een politieke vraag. 
 

5 Uitgestuurde/inkomende post: 

 Advies concept ondersteuningsprogramma mantelzorg 2019-2021, 25 maart 2019 

 

6 Stand van zaken nieuwe leden en status reacties oproepen leden Adviesraad: 
Er hebben zes mensen gereageerd. Piet en Nathalie hebben al één kandidaat gesproken, die maakte een 
positieve indruk. De gesprekken met de andere kandidaten zijn inmiddels gepland. 
Herman heeft ook twee mensen benaderd, zij hebben nog niet gereageerd. 
 

                                                           
1 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/wijk-ggder/  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/wijk-ggder/
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7 Rondvraag en sluiting: 
De Adviesraad krijgt de Sportnota ter kennisgeving. Als het nodig is, kunnen we nog punten aangeven. 
 

  

 
Actielijst (bijgewerkt t/m 14-5-19) 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

1-140519 Officiële reactie op het advies 
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 

Nathalie geeft nogmaals 
het verzoek van de 
Adviesraad door aan 
Jelmer 

 

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap bespreken 

Januari 2020 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 

25-3-19  Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021 Informeel advies uitgebracht 

 

 

 

 

 

 


