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Agenda
punt 

Omschrijving 

1 Kennismaken met de nieuwe manager van het welzijnswerk Sliedrecht, Marjan Bisschop 
Zie https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/ In totaal zijn er 200 vrijwilligers betrokken bij het Welzijnswerk 
voor de uitvoering van de verschillende diensten en 7 professionals.  
 
Bonkelaarhuis: voor inwoners is het Bonkelaarhuis het aanspreekpunt. Er moet geen onderscheid zijn 
tussen het sociaal team en het welzijnswerk. De vraag is of het daadwerkelijk één geheel is? Marjan vindt 
het belangrijk dat er voor inwoners één toegangspunt/loket is. Medewerkers ondersteunen dat ook, maar 
het moet nog groeien. De opdracht aan de medewerkers is, ‘ga nog meer met elkaar samenwerken’, ze 
weten elkaar steeds beter te vinden.  
Medewerkers kijken wat de inwoner nodig heeft en wat er aan ondersteuning ingezet moet worden. Als er 
meer aan de hand is (dan een simpele vraag), worden er andere medewerkers bij betrokken.  
Blauwdruk: de ontwikkeling om dit te realiseren, gaat niet vanzelf. Er moet een blauwdruk liggen die 
fasegewijs het doel realiseert. Nathalie geeft aan dat er nu gewerkt wordt aan zo’n blauwdruk, de 
doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis (Diana Vonk is hierbij betrokken). De Adviesraad krijgt het 
document, zodra het klaar is.  
 
Mantelzorgpunt: door inwoners, betrokken bij de kerken, wordt veel mantelzorg verleend. Deze mensen 
hebben meestal geen verbinding met het mantelzorgpunt. Marjan zou dit graag willen koppelen.  
Alle kerken hebben een database waarin mantelzorgers staan, maar deze informatie mag niet uitgewisseld 
worden. We spreken af dat het Bonkelaarhuis een voorlichting geeft aan de kerken over wat ze kunnen 
bieden (meer dan alleen mantelzorg). 
 

2 Verslag vergadering 1 september: verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:  
 
Afspraken: Lennart en Dick hebben een afspraak gemaakt met Jeroen Loeve om te praten over armoede 
en participatie. Jeroen stuurt de stukken op en het overleg vindt plaats in de tweede helft van november. 
Herman, Piet en Karin maken een afspraak met Caroline Wilbrink om het VN-verdrag (inclusie) te 
bespreken. Nathalie gaat na wie hier vanuit ruimtelijke ordening bij betrokken kan worden. Piet regelt de 
afspraak. 
 

3 Kernteams met aandachtsgebieden:  
 
Regionale Adviesraad, vergadering van 21-9-20 (zie ook verslag): er is gesproken over de Wmo-krant. 
Alleen de klanten van de SDD krijgen de krant. De krant wordt niet huis aan huis verspreid. Inwoners 
kunnen de krant ophalen bij het Bonkelaarhuis en wij zetten de krant op onze website. Peter geeft aan dat 
de mensen waar hij mee werkt, GGZ-cliënten, de krant niet lezen. Informatie moet voor hen in ‘hapklare 
brokken’ aangeleverd worden. 
 
Voorzittersoverleg van 29-9-20 (zie ook verslag): in vergelijking met andere adviesraden hebben wij een 
hele goede samenwerking met Nathalie/de gemeente. De Adviesraad Dordrecht stelt voor om meer 
regionaal samen te werken rond jeugdhulp en Beschermd Wonen (BW). Peter is vanuit de Adviesraad in 
ieder geval betrokken bij BW. 

 

Concept verslag vergadering   
13 oktober van 15.00 – 17.00 uur 
 

 

 

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

https://www.welzijnswerksliedrecht.nl/
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4 In gesprek met Ton Spek, wethouder wonen nav de brief en de reactie op de brief mbt 
levensloopbestendige en aangepaste woningen: de wethouder geeft aan dat er, bij zijn aantreden, een 
impasse was wat betreft wonen. Er werd weinig gebouwd en er was geen ambitie. Vorig jaar oktober is de 
ambitie uitgesproken om 2500 woningen te bouwen. In 2030 moeten er al 2000 woningen klaar zijn. Er kan 
nu ook gebouwd worden ten noorden van de Betuwelijn. Er is 7.5 miljoen euro uitgetrokken voor ruimtelijke 
vernieuwing. 
 
Sociale woningbouw: in bepaalde wijken staat de leefbaarheid onder druk, vooral in wijken met veel 
sociale huurwoningen, zoals Sliedrecht Oost. De gemeente wil de sociale woningenbouw meer spreiden 
over de gemeente, meer “gespikkelde” buurten. 37% van de huizen is sociale woningbouw, 30% is het 
gemiddeld. Het college wil het percentage laten dalen tot 30%.  
In Baanhoek West zijn te weinig huurwoningen, die moeten nog gebouwd worden. De bouw van de 20 
huurwoningen staat op de planning volgens de wethouder. 
 
Tablis Wonen: Beleidsmatig zitten Tablis en de gemeente niet altijd op een lijn. De wethouder is, 
bijvoorbeeld, in gesprek over duurzaamheid. Het verduurzamen van woningen mag wat hem betreft niet 
ten koste gaan van het bouwen van nieuwe woningen. 
 
Levensloopbestendig/aanpasbaar bouwen: in de Prestatieafspraken worden er afspraken gemaakt over 
aanpasbaar bouwen. De gemeente heeft ook een blijverslening, hier is tot nu toe geen gebruik van 
gemaakt.  
De gemeente maakt afspraken met Tablis over levensloopbestendige woningen. De gemeente heeft de 
ambitie om die te gaan bouwen. De adviesraad heeft de nadrukkelijke wens dat de gemeente hier een 
(zware) stempel op drukt. Onze ervaring is dat levensloopbestendige woningen niet altijd 
levensloopbestendig zijn. We vragen ons af of hier mensen met verstand van zaken naar kijken. In 
sommige woningen kun je niet binnen met je rolstoel of scootmobiel. De wethouder weet dit niet. Hij is erg 
gecharmeerd van Vivalib1. Hij wil promoten dat er meer vanuit dit principe gebouwd gaat worden en zal er 
op toezien dat dit wordt meegewogen bij de besluitvorming. 
 
Omgevingswet: de gemeente is bezig met de omgevingsvisie. De plannen met betrekking tot het bouwen 
komen hierin terug. De wethouder roept de Adviesraad op hierover mee te denken2. De enquête is al 1000 
keer ingevuld. De wethouder wil ook graag in gesprek met inwoners, maar dat is lastig in deze tijd. 
 
Prestatieafspraken: de wethouder geeft aan dat er geen notulen worden gemaakt van de onder- 
handelingen over de Prestatieafspraken. Voor 15 december is het eindresultaat bekend want dan moet 
Tablis de Presentatieafspraken naar het ministerie sturen en die gaan ook naar de gemeenteraad. 
De adviesraad bespreekt de Prestatieafspraken in de eerste vergadering van 2021. 
 

5 Rondvraag 
Evaluatie van de Wijk-GGD’ers: de inzet van de Wijk-GGD'ers is verlengd tot eind 2020. In het proces 
rondom de begroting 2021 probeert de gemeente middelen vrij te maken om de Wijk-GGD'ers structureel 
in te kunnen zetten vanaf 2021. We sturen een brief naar de gemeente waarin we aangeven dat we 
ingezette lijn ondersteunen, zie bijlagen. 
 
Volgende vergadering op 8 december 2020 (locatie: Raadsinformatieruimte in het Raadhuis) 

 

 
 
Actielijst (bijgewerkt t/m 15 oktober 2020) 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

1 30-6-20 Meer communicatie over de Adviesraad Piet en Lennart  

2 1-9-20 Afspraak met Caroline Wilbrink ivm het VN-verdrag 
(inclusie) met Piet, Herman en Karin 

Piet  

 
1 http://www.vivalib.nl/  
2 https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_Sliedrecht  

http://www.vivalib.nl/
https://www.sliedrecht.nl/Wonen_omgeving/Omgeving/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_Sliedrecht
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1 13-10-20 Agenderen prestatieafspraken wonen voor de 1e 
vergadering in 2021 

Mariette  

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap bespreken 

Januari 2020 Herman Kazen 
vervangt de voorzitter 

    

  
 

 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 

20-5-20 Brief aan Tablis Wonen mbt levensloopbestendige en aangepaste 
woningen 

 

1-7-20 Advies/vragen over levensloopbestendige en aangepaste woningen Ongevraagd 
advies 

7-7-20 
 

Uitvraag effecten maatregelen Coronavirus Formeel advies 

25-8-20 Advies Sociale Visie Informeel advies 

22-10-
20 

Voorzetting Wijk-GGD’ers Ongevraagd 
advies 

 


