Verslag vergadering
15 oktober 2019 van 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Annebeth Schild, Lennart Broekhuizen, Henk Visser, Karin Schilt, Saskia Stout,
Deborah Korevaar, Herman Kazen (later) (leden), Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen
(Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris)
Afwezig: Dick van Mourik (lid)
Agenda
punt
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Omschrijving
Verslag vergadering 27 augustus 2019 vastgesteld.
Eenzaamheid (punt 2, p.1) heeft ook te maken met ‘hoe krijg je je leven zinvol’, dat is een laagje dieper. Er
zijn veel initiatieven om mensen samen te brengen. Na de bijeenkomst zitten mensen weer (alleen) thuis.
Vraag aan mensen wat hun leven zinvol maakt? Nathalie geeft aan dat de Coalitie Erbij meer doet dan
alleen mensen samenbrengen.
De Adviesraad gaat monitoren wat mensen vinden van de initiatieven. Deborah en Dick pakken het thema
eenzaamheid op. De lokale Coalitie komt vier keer per jaar bijeen. Nathalie nodigt hen uit. Ook Annebeth
sluit aan vanuit jeugd.
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Kernteams met aandachtsgebieden. Bij welk kernteam sluiten de nieuwe leden zich aan?
Deborah: werk en inkomen
Saskia: jeugd
Karin: wonen, zorg en welzijn
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In gesprek met de gemeente
Stand van zaken diverse onderwerpen 15 oktober
De pilot Jouw omgeving blijft maar doorlopen. Gaat het wel goed?1 De werkwijze van de medewerkers
moet ook aangepast worden. Kan nog wel besloten worden om de software niet te gebruiken? Wat is dan
het alternatief? De nieuwe software vraagt ook een andere manier van werken (klant in regie). Is hier
voldoende aandacht voor? Bij dit soort veranderingsprocessen leert de ervaring dat de neiging bestaat de
oude werkwijze in het nieuwe systeem te proppen. Hierdoor komt het resultaat en snelheid onder druk te
staan. De adviesraad zal deze aspecten bij de beoordeling van de evaluatie van de pilot betrekken.
Regionale visie en bezuinigingsvoorstellen
Er is een regionale visie sociaal domein, die is vastgesteld in de Drechtraad van 1 oktober 2019. Verder
waren er voorstellen voor bezuinigingen (taakstelling) van 3.5 miljoen, zoals het verlagen van de bijdrage
aan de ziektekostenpremie, het afschaffen van de participatieplaatsen, invoeren van de eigen bijdrage voor
dagbesteding en individuele begeleiding en het Drechthoppertarief verhogen. De voorstellen zijn
verworpen, De taakstelling van 3,5 miljoen blijft wel gehandhaafd,
In de Adviesraad is er een discussie over de voorstellen en de negatieve gevolgen voor de mensen waar
het om gaat, zoals de participatieplekken. Er is een rapport over de meerwaarde van deze plekken,
Lennart zoekt dit op.
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Margret van Schie, manager sociaal team Sliedrecht, sluit op 10 december aan om ons bij te praten
over de pilot.
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In gesprek met de wethouder
Financieel gezien zijn er problemen bij zowel jeugdhulp als de Wmo. De wethouder geeft aan dat de SDD
een forse stijging ziet in het sociale domein. Er zijn gemeenten die compleet onder water komen te staan.
Sliedrecht had het nog wel gered. Maar de gemeente moet wel kijken hoe ze de stijging op kunnen
vangen, samen met de zes andere gemeenten. De kostenstijging zou in totaal 10 miljoen zijn. Een stijging
van 5 miljoen ‘mag’, voor 5 miljoen moet er bezuinigd worden. De wethouder was het niet eens met de
voorstellen die door het Drechtstedenbestuur gepresenteerd werden.
Voor 2020 ligt er een taakstelling van 3.5 miljoen. Waarschijnlijk komt er per gemeente ruimte, meer
keuzevrijheid per gemeente.
Situatie in Sliedrecht: in Sliedrecht is zoals het zich nu laat aanzien bij jeugd een budgettair overschot.
Vanaf 1-1-2020 wordt er voor de jeugdhulp minder in de zorgmarkt weggezet en meer opgevangen door
het sociaal team. De sociale teams in Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam gaan hiermee
starten. Wellicht kan het financieel rendement dat dit oplevert de stijging van de kosten van de Wmo
opvangen. In Sliedrecht zijn er voldoende middelen om te voorzien in de noodzakelijke participatieplekken.
Sociaal Team: Herman Kazen stelt voor om een quick scan naar de werkwijze van het Sociaal team en
het daarmee samenhangend rendement uit te voeren: is het product niet te duur in vergelijking met andere
gemeenten die hetzelfde product aanbieden?. Werkt het sociaal team efficiënt? Levert het sociaal team het
noodzakelijk resultaat op? Zijn er activiteiten(controles) die we kunnen schrappen?
De wethouder geeft aan dat je geen appels met peren moet vergelijken, elk team werkt anders. Vergelijk in
ieder geval niet met een sociaal team uit de regio. Ze neemt dit punt mee in het overleg met het sociaal
team.
Advies: in een advies aan het college adviseren we om op korte termijn te onderzoeken of er meer lokaal
kan, in nabijheid, dichterbij de inwoners en minder regionaal waardoor we beter en meer op maat de
inwoners van dienst kunnen zijn. Lokaal wat kan en regionaal wat echt noodzakelijk is. En regionaal kan
ook betekenen met bijvoorbeeld 2 of 3 andere gemeenten samen werken als de situatie daarom vraagt.
VN-verdrag: er zijn, voor zover wij kunnen beoordelen, geen nieuwe ontwikkelingen mbt het VN-verdrag.
De wethouder geeft aan dat ieder raadsvoorstel getoetst moet worden aan de inclusieve samenleving.
We hebben voorgesteld om een 0-meting uit te voeren voor de toegankelijkheid, dat is (nog) niet gebeurd.
Nathalie gaat na wat de stand van zaken is.
Eenzaamheid: we lossen het niet op met alleen ‘kom erbij’. Als alle mensen die erbij betrokken zijn, een
eenzame als buddy nemen, zijn er minder mensen eenzaam. Er moet gewerkt worden aan zingeving.
Zingeving is ook een onderdeel van positieve gezondheid. Mensen die eenzaam zijn, zijn vaak ook
zorgmijders. Er zijn goede voorbeelden in Rotterdam om mensen te betrekken in de wijk en meer zingeving
te geven. Herman ziet hier ook een rol voor huisartsen. De wethouder en Nathalie nemen dit mee.
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Uitgestuurde/inkomende post
 Advies ‘Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023, 12-9-19
 Reactie Advies ‘Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023, 24-9-19
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Terugkoppeling uit bijgewoonde bijeenkomsten
Uit Regionale adviesraad door Henk Visser, terugblik op de bijeenkomst van 10-10-19, verslag volgt
Introductie van de WijkHopper: Lennart, Henk en Piet gaan 8 november, op werkbezoek bij Stroomlijn.

6

Ontvangen signalen uit de samenleving
Karin heeft drie mensen gesproken die op het eigen erf een aangepaste woning willen bouwen. Dat lukt
maar steeds niet. De vergunningen komen niet rond. Karin neemt hierover contact op met Nathalie.
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Jaarplanning 2020: 28 januari, 17 maart, 12 mei, 30 juni, 1 september, 13 oktober en 8 december
Rondvraag: Lennart geeft aan dat de participatieplekken op termijn een lokale verantwoordelijkheid
worden. Hij is hier direct bij betrokken. Mogelijk kan dit belangenverstrengeling opleveren. Mocht dit het
geval zijn zullen we dit vaststellen waarbij de inbreng van Lennart wel wordt meegenomen in de
besluitvorming van de adviesraad die conform het reglement plaatsvindt..
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Actielijst (bijgewerkt t/m 16-10-19)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering

Actie door

Uitgevoerd?

1-15102019

Rapport meerwaarde Participatieplekken

Lennart

2-15102019

Stand van zaken VN-verdrag en 0-meting
toegankelijkheid

Nathalie

3-15102019

Zingeving bij eenzaamheid bespreken met Coalitie
Erbij

Nathalie en wethouder

PM-lijst

Termijn

Afgesproken in
maart 2017

Optie voor rouleren voorzitterschap en
vicevoorzitterschap bespreken

Januari 2020

Besproken in
augustus 2019

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

Januari 2020

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
21-1019

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
Advies lokaal versus regionale uitvoering van taken in het sociale
domein

Herman Kazen
vervangt de voorzitter

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