Verslag (video)vergadering
12 mei van 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Henk Visser, Karin Schilt, Saskia Stout, Peter Korevaar, Herman Kazen,
Lennart Broekhuizen en Dick van Mourik (leden), Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen
(Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris)
Afwezig: Annebeth Schild
Agenda
punt
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Omschrijving
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Beantwoording vragen vanuit mail d.d. 24 maart 2020:
Personen met verward gedrag: is er een gemeentelijke registratie, zodat met dit aandachtsgebied
concreet en preventief kan worden omgegaan en niet alleen maar ‘brandjes’ geblust worden. Deze
registratie ligt bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Inwoners kunnen melden bij de wijkagent of bij het
Meldpunt1.

Opening, kennismaking met Peter Korevaar: alle leden stellen zich kort voor.

Nieuwe wethouder: de opvolger van Hannie is Piet Vat. Op 1 september maken we, tijdens onze
vergadering, kennis met hem.
Bezuinigingen: Mariëtte heeft de voorstellen voor de bezuinigingen (taakstelling) op 14 mei doorgestuurd.
In het voorjaar zijn er bijeenkomsten geweest in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht om input op te
halen voor deze bezuinigingsvoorstellen. De verslagen van deze twee bijeenkomsten zijn opgenomen in de
bezuinigingsvoorstellen. De input die op deze bijeenkomsten is opgehaald, is verwerkt in de voorstellen.
Er is nog geen nieuwe datum voor de praktijkdag (zou 7 april zijn). Zodra deze bekend is, geeft de SDD dit
door.
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Sliedrecht, hoe kunnen we deze informatie gebruiken als
Adviesraad? We willen weten waar de gemeente Sliedrecht staat en waar moeten we naar toe. Het is lastig
om de informatie te interpreteren. Diana Vonk gebruikt deze informatie voor de herijking van de sociale
visie. Ze geeft op 19 augustus een toelichting hoe de cijfers verwerkt worden in het beleid.
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Kernteams met aandachtsgebieden: Terugkoppeling acties per kernteam
VN-verdrag: er zou een uitvoeringsparagraaf inclusie opgenomen worden in de revitalisering van de
sociale visie in het eerste kwartaal van 2020. De revitalisering van de sociale visie heeft echter vertraging
opgelopen, dus dit zal een later moment worden.
Wonen: er zijn (te) weinig levensloopbestendige en aangepaste woningen. Ook duurt het lang om zelf een
aangepaste woning te bouwen. Karin vertelt dat mensen al tien jaar bezig zijn om de nodige vergunningen
te krijgen om te kunnen bouwen. We vragen aan de Woningcorporatie Tablis hoeveel levensloopbestendige en aangepaste woningen er zijn, hoeveel er nog bij moeten komen, zijn er wachtlijsten en wat
zijn de knelpunten (zie bijlage). Naar aanleiding van de antwoorden gaan we in gesprek met een beleidsfunctionaris van Tablis en daarna met de gemeente.
Nathalie geeft aan dat er een Seniorennota komt waarin aandacht wordt besteed aan
levensloopbestendige en aangepaste woningen.
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https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/oggz-meldpunt-zorg-overlast
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Jeugdhulp: Saskia en Annebeth hebben gesproken met Jackie Danel. Het was een zinvol gesprek. Saskia
heeft aangegeven dat het PGB van een cliënt afliep, de cliënt hoorde hier niets over. Ze heeft als tip
meegegeven dat het wijkteam contact opneemt met cliënten waarvan het PGB afloopt.
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Coronavirus: wat doet het sociaal team Sliedrecht voor mensen die met het coronavirus te maken
hebben: ze houden contact met de mensen waarmee ze al contact hebben. Meestal via beeldbellen, soms
ook fysiek. Zie ook: https://www.bonkelaarhuis.nl/coronavirus-bonkelaarhuis.pdf.
Je krijgt nu ook een groep ouderen die aandacht nodig heeft en eenzaam is. Het Jongerenwerk onderhoudt
contact met jongeren, maar het is lastig om nieuwe jongeren in beeld te krijgen.
Er is geen toename van het aantal aanmeldingen vanuit het Veiligheidshuis 2. De vrees is dat er wel een
toename komt.
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Ontvangen signalen uit de samenleving: ervaringen met betrekking tot geleverde hulpmiddelen: (zie
‘Ervaringsverhaal Gezinus Wolters’ en de aantekeningen van Karin bij dit verhaal). Een aantal leden
herkent de ervaringen, anderen niet of hebben goede ervaringen.
We stellen voor dat mensen een review kunnen schrijven nadat het hulpmiddel geleverd is of nadat er een
reparatie heeft plaatsgevonden. Ze kunnen dan aangeven wat er wel/niet goed ging en met welk
hulpmiddel. Op basis van deze informatie kan de SDD in gesprek gaan met de leverancier als het nodig is.
De Adviesraad Zwijndrecht heeft voorgesteld om het proces van aanvraag tot levering te volgen bij
complexe hulpmiddelen, de klantreis.
Verder is het de vraag of er input gegeven kan worden op de nieuwe aanbesteding?
Mariëtte geeft deze suggesties en vraag door aan Alex Buchinhoren (aanvulling Mariëtte: ik heb de twee
ervaringsverhalen anoniem meegestuurd ter illustratie).
De Regionale Adviesraad gaat een themabijeenkomst organiseren over kwaliteitsborging van de
hulpmiddelen.
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Agendapunten voor de volgende vergadering op 30 juni 2020: vooralsnog via Zoom. Als we weer
fysiek bij elkaar kunnen komen, is vergaderen in de Raadszaal een goede locatie.

Actielijst (bijgewerkt t/m 13-5-20)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering

PM-lijst

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

Uitgevoerd?

Termijn

Afgesproken in
maart 2017

Datum
19-2-18

Actie door

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
Advies Verordening Algemene voorzieningen

Herman Kazen
vervangt de voorzitter

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

https://www.veiligheidshuizen.nl/veiligheidshuizen/veiligheidshuis_dordrecht#.Xrvc2-QUnIU
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12-9-19
21-1019
29-1-20

Advies Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
Advies lokaal versus regionale uitvoering van taken in het sociale
domein
Suggesties voor de herijkte Sociale Visie

informeel advies
ongevraagd
advies
Informeel advies

3

