Verslag vergadering
25 juni 2019 van 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Dick van Mourik, Annebeth Schild, en Henk Visser (leden), Nathalie Klomp
(gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris)
Afwezig: Herman Kazen en Lennart Broekhuizen (leden)
Agenda
punt
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Omschrijving
Opening en vaststellen van de agenda
Veilig Thuis /Pilot Veiligheid: toelichting door Eline Kortman (beleidsadviseur bij Veilig Thuis ZHZ 1) en
Marion Streefkerk (jeugdprofessional uit het Sociaal Team) en Jackie Danel (beleidsadviseur jeugd
gemeente Sliedrecht). Aanleiding waren de cijfers van de Stichting Jeugdteams waaruit bleek dat er in
Sliedrecht meer veiligheidsissues zijn dan in de andere Drechtsteden. Hoe komt dit en wat is de werkwijze
bij schrijnende gevallen?
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Meldingen bij Veilig Thuis
Alle meldingen die binnenkomen worden doorgeleid naar de sociale wijkteams. Belangrijk om met elkaar te
zorgen voor een goede overdracht en te voorkomen dat situaties escaleren. In 2018 waren er in totaal
3317 meldingen voor de hele regio Zuid-Holland Zuid, het betreft kindermishandeling, huiselijk geweld en
ouderenmishandeling. In Sliedrecht waren er in het eerste kwartaal 2018 37 meldingen en in het eerste
kwartaal 2019 34. In een vergelijkbare gemeente, zoals Papendrecht, ging het om 37 meldingen (1e
kwartaal 2018) en 56 (1e kwartaal 2019). De cijfers van de Stichting jeugdteams zijn anders dan de cijfers
van Veilig Thuis. Onduidelijk hoe dit kan.
In de meeste gemeenten is er een toename van het aantal meldingen. Sinds de aangescherpte meldcode 2
is ingevoerd, nemen professionals eerder contact op met Veilig Thuis. Dit kan een verklaring zijn van de
toename. Professionals zijn onder andere medewerkers in het onderwijs en de zorg. De meeste meldingen
komen van de politie.
Er wordt nu altijd gemeld, ook al is het gezin in behandeling of als mensen openstaan voor hulpverlening.
Het gezin kan de hulpverleners na een paar maanden immers buiten de deur zetten. Veilig Thuis heeft nu
de radarfunctie gekregen.
De kwaliteit van de hulpverlening is omhoog gegaan door de samenwerking tussen Veilig Thuis en het
Sociaal Team. Als er een melding binnenkomt, wordt er gekeken welke hulp er nodig is. Dit leidt tot een
advies voor de hulpverlening. Afhankelijk van de aard van de melding pakt een van de cirkels dit op, zoals
de cirkel casusregie, jeugd- en opvoedhulp, schoolmaatschappelijk werk of veiligheid. Als het nodig is,
werken meerdere cirkels samen.
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Toegankelijkheid van het Bonkelaarplein (toelichting Edwin Versluis): meer parkeerplaatsen, meer
groen en duurzamer: dat waren de wensen vanaf het begin. En dat is aardig gelukt. Er is gesproken met
alle partijen die aan het plein gehuisvest zijn en ook met omwonenden. Alles is gelijkvloers, er zijn goede
op-/afritten en voldoende invalideparkeerplaatsen.
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Voor meer informatie: https://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweldaangescherpt
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De Adviesraad richt zich vooral op bereikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen (VN-verdrag). Kan
iedere doelgroep er komen zonder hindernissen? De gemeente nodigt bewoners uit om de plannen te
bespreken. De Adviesraad wordt hier ook voor uitgenodigd. Het gaat overigens niet alleen om gebouwen,
maar bijvoorbeeld ook bij rotondes wordt er rekening gehouden met blinden- en slechtzienden.
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Verslag vergadering 14 mei: ter vaststelling, met actielijst
Naar aanleiding van: Herman Kazen (via de mail): eenzaamheid is een sociaal vraagstuk, dan is het
vreemd dat dit thema wordt opgenomen in de Nota Gezondheidsbeleid. Het is inderdaad een sociaal
vraagstuk, maar het meest belangrijke is dat er aandacht aan besteed wordt.
Uitrol WijkHopper: Herman Kazen (via de mail): begin op tijd met de communicatie. Mariëtte heeft dit
doorgegeven aan Stroomlijn. Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de wijkhopper.
Zodra de datum bekend is, geeft Mariëtte dit door.
Hoeveel mensen doen een beroep op het sociale domein? Herman bedoelde hoeveel mensen doen
geen beroep op het sociale domein en hebben wel hulp/ondersteuning nodig? De gemeente heeft
aandacht voor zorgmijders, maar het is lastig om hen te bereiken. Professionals, waaronder huisartsen,
moeten hier oog voor hebben. Verder is het belangrijk om te laten zien welke voorzieningen er zijn (dat
gebeurt nu).
Officiële reactie op het advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein: we hebben nog steeds geen
officiële reactie gekregen. We halen dit punt van de actielijst. Nathalie bespreekt in het teamoverleg dat de
Adviesraad serieus genomen wil worden en daar hoort een officiële reactie bij.
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Kernteams met aandachtsgebieden: geen aanvullingen
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In gesprek met de gemeente
 Stand van zaken diverse onderwerpen 25 juni
 Jeugdwelzijnsbeleid, tussenrapportage 2018
 Campagne Sliedrecht Dementievriendelijk
 Erbij in Sliedrecht. Lokale coalitie tegen eenzaamheid
worden, indien nodig, op de volgende vergadering op 27 augustus besproken.
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Stand van zaken nieuwe leden
Nathalie en Piet hebben zeven mensen gesproken. Bij drie kandidaten hadden ze een goed gevoel. Half
juli spreken zij nog een kandidaat. De verwachting is dat we vier kandidaten kunnen voordragen.
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Uit Regionale adviesraad (zie verslag van 27 mei) door Henk Visser: de vergadering stond in het teken
van het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein. De vraag is, is het helder wat er lokaal kan/moet en wat
regionaal, bijvoorbeeld rond armoede? Mantelzorgbeleid is de verantwoordelijkheid van de lokale
gemeente. Individuele begeleiding en dagbesteding zijn echter (maatwerk)voorzieningen die ingezet
kunnen worden om de zorg van mantelzorgers te verlichten. De indicatie voor deze voorzieningen is de
verantwoordelijkheid van de SDD.
Er komt een extra vergadering over het Regionaal Beleidsplan op 17 juli, er wordt dan een officieel advies
opgesteld.
Gesprek met de wethouder: de voorzitter van de Regionale raad, Pieter Struijs, heeft op 19 juni een
bezoek gebracht aan de wethouder, Hanny Visser, (Henk kon er niet bij zijn). Pieter heeft duidelijk gemaakt
wat de uitgangspunten zijn van de regionale raad bij de advisering over het nieuwe beleidsplan. Hanny
heeft veel waardering voor de Adviesraad Sociaal Domein.
Bijeenkomsten (ook de lokale adviesraden zijn/worden hiervoor uitgenodigd)
8 juli: bijeenkomst over hulpmiddelen
10 oktober: bijeenkomst over het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein
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Rondvraag en sluiting
Wordt geen gebruik van gemaakt.

2

Actielijst (bijgewerkt t/m 26-6-19)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering

Actie door

Uitgevoerd?

1-

PM-lijst

Termijn

Afgesproken in
maart 2017

Datum
19-2-18
10-4-18
12-6-18
3-12-18
14-1-19
25-3-19

Optie voor rouleren voorzitterschap en
vicevoorzitterschap bespreken

Januari 2020

Adviezen
Document
Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid
Concept Agenda
Zorginnovatie
Strategische agenda
Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg
Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021

Herman Kazen
vervangt de voorzitter

Status
Advies uitgebracht
Informeel advies
uitgebracht
Informeel advies uitgebracht
Formeel advies uitgebracht
Formeel advies uitgebracht
Informeel advies uitgebracht

3

