Verslag vergadering
27 augustus 2019 van 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Annebeth Schild, Lennart Broekhuizen, Henk Visser, Karin Schilt, Saskia Stout,
Deborah Korevaar (leden), Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief,
ambtelijk secretaris)
Afwezig: Herman Kazen en Dick van Mourik (leden)

Agenda
punt
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Omschrijving
Na de opening stellen alle leden zich voor. De nieuwe leden gaan na in/aan welk aandachtsgebied ze zich
willen verdiepen/verbinden. We moeten daarbij letten op de verdeling van de leden over de verschillende
kernteams. We willen minimaal twee leden per kernteam, vooral op Wmo en jeugd willen we versterking. In
de vergadering van 15 oktober zullen we hierover een besluit nemen.
De dag/tijd van de vergaderingen (dinsdag, 15.00-17.00 uur) houden we voorlopig aan.
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Lokale nota publieke gezondheid: een groot deel van de nota is opgesteld door de GGD ZHZ. Hoofdstuk
4 (Gezondheidsbevordering) is het lokale deel. Hier zullen we met name aandacht aan besteden in ons
advies. We letten vooral op de thema’s die we belangrijk vinden en waar we regelmatig aandacht voor
vragen, zoals eenzaamheid. Piet geeft aan dat de nota goed in elkaar zit. Je kan het niet los zien van alle
andere terreinen rond gezondheid. De doelgroep is erg breed, het betreft immers alle inwoners.
Thema’s: er worden 11 thema’s genoemd, de gemeente heeft er vijf gekozen. Zijn dit volgens ons ook de
juiste thema’s?
De vaccinatiegraad in Sliedrecht is niet hoog (86%), hier wordt regionaal aandacht aan besteed. De insteek
is vooral in gesprek gaan en goede informatievoorziening.
Eenzaamheid: vinden we dat eenzaamheid een probleem is in Sliedrecht? We herkennen het wel, we
weten niet hoe groot de groep is. De groep is niet goed zichtbaar. Cijfers zijn lastig te interpreteren. Als het
cijfer niet toeneemt, daalt het totaal percentage. Overigens zijn het niet alleen ouderen die eenzaam zijn,
ook jongeren geven aan eenzaam te zijn.
Bemoeizorg is er ook in Sliedrecht1. Het Sociaal Team moet voelhorens hebben om eenzaamheid te
signaleren. Preventief huisbezoek kan bijdragen om eenzaamheid te verminderen.
Goede voorbeelden om eenzaamheid te verminderen: in Rotterdam gaan middelbare scholieren
regelmatig op bezoek bij ouderen, ook kinderen van basisscholen kunnen dit doen. Ook bij elkaar wonen
kan de eenzaamheid verminderen. In Zeeland is een hofje waar mensen zelfstandig wonen, maar samen
vormen ze een gemeenschap.
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Verslag vergadering 25 juni 2019: verslag word vastgesteld
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Kernteams met aandachtsgebieden:
 Jeugdwelzijnsbeleid, tussenrapportage 2018: wordt voor kennisgeving aangenomen.
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https://www.toeleidingenbemoeizorg.nl/

1

5

In gesprek met de gemeente (stukken worden voor kennisgeving aangenomen).
 Stand van zaken diverse onderwerpen 25 juni en 27 augustus
 Campagne Sliedrecht Dementievriendelijk
 Erbij in Sliedrecht. Lokale coalitie tegen eenzaamheid
 Evaluatie pilot inwonersportaal Jouw Omgeving – Sociaal Team Sliedrecht, zomer 2019: de pilot
wordt verlengd tot het einde van het jaar. De vraag is of er een point of no return is? De wens is
om ermee door te gaan (maar wel met een slag om de arm). Verder komt de vraag op wat er per
se geregeld moet zijn voordat er besloten wordt? Deze punten zijn er wel, maar staan niet in dit
stuk.
 Lokale Participatiebijeenkomst Sliedrecht, 27-6-19
 Mantelzorgpunt: halfjaarrapportage, 1e half jaar 2019
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Uitgestuurde/inkomende post: worden voor kennisgeving aangenomen
 Voordracht / benoeming drie nieuwe leden, 8-7-19 / 27-8-19
 Advies over de verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Sliedrecht 2020, 22-7-19
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Uit Regionale adviesraad door Henk Visser: vergadert op 2 september.
 Advies uitgebracht over de Regionale visie sociaal domein, zie bijlagen
 Op 9 september is er een extra vergadering over de bezuinigingen.
 De Wijkhopper2 gaat binnenkort ook in Sliedrecht rijden.
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Ontvangen signalen:
 Lennart blijft klachten horen over de Drechthopper. De vraag is hoe Stroomlijn omgaat met
klachten? Annebeth en Dick horen minder klachten. Er is nu ook een terugbelfunctie. We wachten
de bevindingen van de WijkHopper even af. Worden de klachten dan minder?
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De wethouder Wmo, Hanny Visser, sluit de volgende vergadering (15 oktober) om 16.00 uur aan. We
willen het volgende punt met haar bespreken:
 Financieel gezien zijn er problemen bij zowel jeugdhulp als de Wmo. Wat wil/kan de wethouder
hieraan doen en wat zijn de plannen van de gemeente?
Rondvraag
Annebeth: gaat naast haar baan bij Philadelphia ook werken bij Agathos. Ze vraagt zich af of dit
gecombineerd kan worden met de Adviesraad. Piet geeft aan dat dit geen probleem is omdat zij in de
uitvoering werkt en niet betrokken is bij de inkoop.

Actielijst (bijgewerkt t/m 28-8-19)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering

Uitgevoerd?

1-27092019

Vasstellen aandachtsgebied in vergadering 15
oktober 2019.

Karin, Saskia en Deborah

2-27092019

Opstellen concept advies lokale nota
gezondheidszorg voor 5 september 2019

Mariette

3-27092019

Reactie op concept advies voor 12 september 2019

Allen

PM-lijst
Afgesproken in
maart 2017
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Actie door

Termijn
Optie voor rouleren voorzitterschap en
vicevoorzitterschap bespreken

Januari 2020

Herman Kazen
vervangt de voorzitter

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo/wijkhopper/wijkhopper
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Besproken in
augustus 2019

Datum
19-2-18
10-4-18
12-6-18
3-12-18
14-1-19
25-3-19
22-7-19
12-9-19

Klachten Drechthopper: worden de
klachten minder omdat er nu ook een
WijkHopper is?

Januari 2020

Adviezen
Document
Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid
Concept Agenda
Zorginnovatie
Strategische agenda
Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg
Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021
Advies Verordening Algemene voorzieningen
Advies Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023

Status
formeel advies
informeel advies
informeel advies
formeel advies
formeel advies
informeel advies
informeel advies
informeel advies
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