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Verslag vergadering   
28 januari 2020 van 15.00 – 17.00 uur 
 

 

 

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

 

Agenda
punt 

Omschrijving 

1 Opening en vaststellen van de agenda 
Deborah wordt per 1 februari 2020 coördinator van het vrijwillgerspunt in Sliedrecht. Daarom is dit de 
laatste vergadering van Deborah. Piet bedankt haar voor haar inzet in de afgelopen maanden en wenst 
haar veel succes met haar nieuwe baan. Deborah kent iemand die interesse heeft in de Adviesraad. We 
krijgen een kort cv en dan wordt er een gesprek gepland met Piet en Nathalie.  
 

2 Toelichting door de wijk GGD-er Kelly Bolhuis (Rob Verborg is ziek) 
De wijk GGD-ers zijn psychiatrische verpleegkundigen gedetacheerd vanuit Yulius. In Sliedrecht is een 
relatief hoge concentratie van mensen die zorg nodig hebben. Er zijn de laatste tijd meer meldingen bij de 
politie van mensen met psychisch problemen (verward gedrag). De wijk GGD-ers zijn een soort 
verbindingsofficier. Via het Meldpunt Zorg en Overlast1 komen de meldingen van de politie bij hen terecht. 
Zij kijken wat er met deze mensen moet gebeuren, wat er nodig is. Als het acuut is, komt de crisisdienst. 
 
Kelly heeft 12 uur per week in Sliedrecht. De politie was erg blij met hun komst. Er is een toename van het 
aantal meldingen, dat komt ook omdat er meer gemeld wordt.  Ze willen meer preventief werken. 
Ketenpartners weten hen al goed te vinden. 
 
Er is nu meer maatwerk, per persoon kijken zij wat er nodig is. Maar er zijn ook schuurmomenten. De 
problemen worden niet meteen minder. Omwonenden hebben soms last van iemand met verward gedrag. 
Er zijn wijken waar relatief veel mensen met problemen wonen. De aandacht blijft nodig. 
 
De pilot loopt tot juni. De eerste resultaten zijn positief en hopelijk kan het aantal uren uitgebreid worden.  
Dan kunnen ook burgers direct contact met hen opnemen (hier is nu geen tijd voor).  
 

3 Verslag vergadering 10 december 2019: ter vaststelling, met actielijst: verslag wordt vastgesteld. 
Opstap van de Drechthopper: Mariette neemt dit punt mee naar het Vervoersplatform2. Mensen willen 
niet met de Hopper reizen vanwege de hoge opstap. Ook de vraag of de klachten minder worden omdat de 
Wijkhopper er is, neemt ze mee3. 
 
Respijtzorg: er is een werkplan, de uitvoering loopt. Respijtzorg is een ongelukkige term. Landelijk is 
besloten dat dit de term is. Sliedrecht sluit zich hierbij aan. Er komt een landelijke campagne over 
respijtzorg. De term ‘respijtzorg’ blijft dus, maar er wordt wel een korte toelichting gegeven. Er is nu een 
respijtwijzer, die moet bekend zijn bij huisartsen, fysiotherapeuten, dementieconsulenten etc. 
Mantelzorgers vinden het lastig om een beroep op te doen op respijtzorg, ze hebben het al zo druk. Zowel  
de mantelzorgconsulent als de cliëntondersteuning kan hierbij helpen. Saskia heeft over dit onderwerp 

                                                           
1 https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/oggz-meldpunt-zorg-overlast  
2 Dit punt wordt meegenomen met de nieuwe aanbesteding. 
3 Dat is nog te vroeg om te zeggen. De eerste analyses worden voor de zomer gemaakt. 

https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/oggz-meldpunt-zorg-overlast
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naar het Bonkelaarhuis gebeld, maar de medewerker was hiervan niet op de hoogte4. Uiteindelijk heeft ze 
contact gekregen de cliëntondersteuner. Ze heeft het erg druk. 
 

4 Kernteams met aandachtsgebieden: Terugkoppeling acties per kernteam 
Vertegenwoordiging vanuit de Adviesraad in de Coalitie Erbij. Nu zijn dat Dick, Annebeth en Herman.  
In deze overleggen gaat het vooral over uitvoerende zaken, het is niet zinvol als leden van de Adviesraad 
daarbij zijn. Herman is meer geïnteresseerd in beleid. Als dat aan de orde komt, wil hij meedenken. 
Nathalie deelt het werkplan met Herman en Dick. 
 
Deskundigheidsbevordering. Saskia gaat de training ‘Adviseren kun je leren’ volgen.  

5 In gesprek met de gemeente 
Stand van zaken diverse onderwerpen 28 januari 2020 

 Pilot Jouw Omgeving loopt nog door.  

 Dementievriendelijke gemeente: mensen uit Sliedrecht kunnen naar het Odensehuis in 
Papendrecht, er komt geen Odensehuis in Sliedrecht. 

 Mantelzorg: Henk mist de respijtzorg. Dat is een onderdeel van mantelzorg. 

 Mail over verhogen van de vaccinatiegraad (van Nathalie op 28-1-20): de GGD en de gemeente 
willen, onder andere, in gesprek met de kerken. Henk neemt het punt mee.  

 Vrijwilligersavond: er waren ongeveer 160 mensen en de mensen waren positief.  
 
Suggesties voor het herijken van de Sociale Visie, zie bijlagen. 
 

6 Concept Jaarverslag 2019: wordt vastgesteld. Mariëtte stuurt het Jaarverslag naar Nathalie en het 
College. Lennart zet het op de website.  
 

7 Terugkoppeling uit bijgewoonde bijeenkomsten 
 
Regionale adviesraad door Henk Visser, zie ook verslag van de vergadering van 13 januari jl. De 
voorzitter van de Regionale Adviesraad gaat stoppen.  
 
Advies parkeerapp: de Adviesraad vindt het prima om dit advies uit te brengen, maar de vraag is of je de 
app ook kunt gebruiken in andere gemeenten. Mariette zoekt dit uit.  
 

8 Rondvraag 
Mail van Dick over dak- en thuislozen: Dordrecht is centrumgemeente, mensen kunnen voor de 
nachtopvang naar Dordrecht. 
 
Piet: wordt inzetbaar als vrijwilliger bij ‘hulp bij thuisadministratie’.  
 

 
 
Actielijst (bijgewerkt t/m 29-1-2020) 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

1-15102019 
 

Rapport meerwaarde Participatieplekken Lennart Zie bijlagen 

1-10122019 Overleg van Annebeth en Saskia met Jackie Danel 
over jeugd(welzijnsbeleid) en armoede onder 
kinderen in Sliedrecht 

Annebeth en Saskia  

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap bespreken 

Januari 2020 Herman Kazen 
vervangt de voorzitter 

 
 

                                                           
4 https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we/sociaal-team-sliedrecht/clientondersteuning 

https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/wat-doen-we/sociaal-team-sliedrecht/clientondersteuning
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 Adviezen  

Datum Document  Status 

19-2-18 Uitvoeringsprogramma 
Vrijwilligersbeleid 

formeel advies 

10-4-18 Concept Agenda 
Zorginnovatie 

informeel advies  

12-6-18 Strategische agenda informeel advies  

3-12-18 Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein formeel advies 

14-1-19 Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg formeel advies 

25-3-19  Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021 informeel advies 

22-7-19 Advies Verordening Algemene voorzieningen informeel advies 

12-9-19 Advies Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 informeel advies 

21-10-
19 

Advies lokaal versus regionale uitvoering van taken in het sociale 
domein 

ongevraagd 
advies 

29-1-20 Suggesties voor de herijkte Sociale Visie Informeel advies 

 

 


