Jaarverslag 2020

Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021
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1. Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht bestaat sinds 1 maart 2017, als opvolger van de Wmoadviesraad. De Adviesraad heeft als belangrijkste taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht over het beleid, de
uitvoering en de evaluatie van het sociale domein. De Adviesraad volgt hoe het beleid uitpakt in de
praktijk en is alert op ontwikkelingen en knelpunten in de Sliedrechtse samenleving.
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven van de Adviesraad in 2020.
2. Vergaderingen
De Adviesraad heeft in 2020 zeven keer vergaderd. De eerste vergadering vond nog plaats in het
Gemeentekantoor van Sliedrecht. In verband met corona hebben we daarna twee keer digitaal
vergaderd. Vanaf augustus konden we weer fysiek vergaderen in de Raadsinformatieruimte in het
Raadhuis. Een paar leden sloot alsnog digitaal aan omdat er maximaal negen mensen in de
Raadsinformatieruimte mogen. De vastgestelde verslagen dan de vergaderingen staan op onze
website.
De contactambtenaar, mevrouw N. Klomp-Siebeling, was aanwezig bij elke vergadering. Haar
aanwezigheid stellen we erg op prijs, hierdoor blijven de lijnen kort.
2A Sprekers
Verschillende keren hebben we een spreker uitgenodigd om ons bij te praten over actuele
ontwikkelingen, zoals mevrouw K. Bolhuis, de Wijk-GGD’er (zie ook 4) en de heer A. Buchinhoren,
mevrouw B. Burgmeijer en mevrouw M. van Dongen (alle drie van de SDD). Met hen hebben we
gesproken over signalen die we hebben gekregen over complexe hulpmiddelen en aangepaste
woningen (zie ook 4). Verder hebben we kennis gemaakt met de nieuwe manager van het
Welzijnswerk Sliedrecht, mevrouw M. Bisschop.
2B ‘In gesprek met de gemeente’
Dit is een vast punt op de agenda. Ambtenaren praten ons bij over verschillende onderwerpen en
nemen onze input mee. Zo hebben we op 19 augustus een overleg gehad met mevrouw A. Vonk over
de herijking van de Sociale Visie (zie ook 4) en met mevrouw J. Danel-Lanser over het
Jeugdwelzijnsbeleid.
Mevrouw Klomp-Siebeling, stelt voor elke vergadering een ‘stand van zaken diverse onderwerpen’ op.
Hierin wordt kort verslag gedaan van de thema’s waar de gemeente mee bezig is. We hebben een
vast stramien voor deze terugkoppeling zodat alle relevante onderwerpen aan de orde komen. Er is
gesproken over een dementievriendelijke gemeente, het VN-verdrag, armoede(beleid),
mantelzorg(beleid), de doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis en het registratiesysteem ‘Jouw
Omgeving’.
Overleg met de wethouders
In de vergadering van 1 september was de wethouder, de heer P. Vat aanwezig. We hebben met hem
gesproken over de gevolgen van corona (zie ook 4), de decentralisatie, de stijging van de kosten in
het sociale domein, preventie en het Bonkelaarhuis.
In de vergadering van 13 oktober was de wethouder, de heer T. Spek, aanwezig. Dit overleg was naar
aanleiding van onze zorgen over het tekort aan levensloopbestendige en aangepaste woningen (zie
ook 4). Naast levensloopbestendige en aangepaste woningen hebben we gesproken over de sociale
woningbouw en de prestatieafspraken.
In de vergadering van 8 december hebben we nogmaals gesproken met de heer Vat. Dit keer over de
besteding van de Enecogelden. We hebben als tips meegegeven: een vrij te besteden potje voor de
Wijk-GGD’ers, participatie en verduurzaming van Sliedrecht.
3. Aandachtsgebieden/kernteams
De aandachtsgebieden zijn verdeeld over de leden. Hieronder treft u deze aandachtsgebieden aan,
met daarbij de leden van de Adviesraad die hierbij betrokken zijn. Zij vormen het betreffende
kernteam.
• Maatschappelijke ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en eenzaamheid
(Wmo), inclusief beschermd wonen: de heer H. Visser, de heer H. Kazen, mevrouw K. Schilt
en de heer P. Korevaar (met name beschermd wonen)

3

•

Werk en Inkomen (Participatiewet, inclusief armoedebestrijding en schuldhulpverlening): de
heer D. van Mourik en de heer L. Broekhuizen
• Jeugd (jeugdhulp, inclusief het jeugdwelzijnsbeleid en passend onderwijs): mevrouw A. Schild
en mevrouw S. Stout
• Andere onderwerpen die specifiek aandacht vragen, zoals
o Implementatie VN-verdrag Rechten van mensen met een beperking: alle leden.
o Externe communicatie:
▪ Redactie website: de heer P. de Keijzer en de heer Broekhuizen
▪ Beheer website: de heer Broekhuizen.
De heer De Keijzer sluit aan bij een kernteam, als dat nodig is.
Elk kernteam heeft de volgende taken
• Houdt de informatie bij over het aandachtsgebied
• Onderhoudt het contact met de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente
• Bereidt de gevraagde en ongevraagde adviezen inhoudelijk voor
• Stelt aan de voorzitter/ ambtelijk secretaris voor om het betreffende aandachtsgebied op de
agenda te zetten. Het kernteam bereidt dit agendapunt voor
• Netwerkt/ haalt signalen op
• Betrekt andere leden bij het aandachtsgebied als er aanleiding is
• Houdt de andere leden van de Adviesraad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen
• Communiceert over het aandachtsgebied. Het kernteam stelt een bericht op voor de website
of de lokale krant als er een aanleiding is
De stand van zaken met betrekking tot de verschillende aandachtsgebieden is een vast punt op de
agenda. In een excelbestand wordt de voortgang bijgehouden.
4. Adviezen
Hieronder treft u een overzicht aan van de adviezen aan die we hebben uitgebracht. De adviezen en
de reacties hierop staan op onze website:
•
•

•
•
•

Herijking Sociale Visie: op 29 januari hebben we suggesties aangeleverd en op 25-8 hebben
we hier een advies over uitgebracht (zie ook 2B)
Wonen: we hebben een brief geschreven aan Tablis Wonen over levensloopbestendige en
aangepaste woningen (20-5-20). De heer De Keijzer en de heer Kazen hebben een gesprek
gehad met Tablis Wonen. De brief en het gesprek vormden de aanleiding om hierover een
brief te schrijven aan het College (1-7-20). De brief en de reactie hierop (27-7-20) hebben we
met de heer Spek besproken op 13 oktober (zie ook 2B).
Uitvraag effecten maatregelen Coronavirus (7-7-20) en reactie (23-7-20)
Voorzetting Wijk-GGD’ers (22-10-20) en reactie hierop (26-10-20)
Beschermd Wonen en Opvang (8-12-20). Dit advies is uitgebracht in samenwerking met acht
adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid

5. Deelname aan externe overleggen
5A Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
De heer Visser is de vaste vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad. De Regionale Adviesraad
adviseert het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden over de maatwerkvoorzieningen. Het verslag van de vergadering van de Regionale Adviesraad is een vast punt op de
agenda.
5B Vervoerspanel Stroomlijn
Het Vervoerspanel is een werkgroep van de Regionale Adviesraad en adviseert het Drechtstedenbestuur en Stroomlijn over de Drechthopper. De heer De Keijzer is lid van dit panel. Ook het verslag
van het overleg van het Vervoerspanel is een vast punt op de agenda.
5C Voorzittersoverleg
De heer De Keijzer neemt, als voorzitter, deel aan het overleg van voorzitters van de Adviesraden in
de Drechtsteden. Het verslag van dit overleg wordt besproken in de vergadering.
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6. Bijgewoonde bijeenkomsten
We hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan plaatselijke en regionale bijeenkomsten. Enerzijds
om kennis te delen, anderzijds om kennis op te halen. Deelname aan bijeenkomsten is een vast punt
op de agenda. We koppelen terug welke informatie en/of signalen we gehoord hebben. Het betreft,
onder andere, bijeenkomsten over Beschermd Wonen en Opvang en bijeenkomsten van het
Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp.
7. Communicatie
De Adviesraad heeft een eigen website, https://asd-sliedrecht.nl/. De vastgestelde verslagen en
uitgebrachte adviezen worden op de website gezet.
8. Leden
In 2020 hebben we afscheid genomen van een lid en is er een nieuw lid bijgekomen. De
samenstelling was/is als volgt:
De heer L. Broekhuizen
De heer H. Kazen, vicevoorzitter
De heer P. de Keijzer, voorzitter
Mevrouw D. Korevaar, tot 1 februari 2020
De heer P. Korevaar, vanaf 1 maart 2020
De heer D. van Mourik
Mevrouw A. Schild
Mevrouw K. Schilt
Mevrouw S. Stout
De heer H. Visser
9. Ondersteuning
De ondersteuning van de Adviesraad wordt geleverd door mevrouw M. Teunissen, projectleider bij
Zorgbelang Inclusief. Zij maakt, onder andere, de verslagen van de vergaderingen, stelt in overleg met
de voorzitter en de contactambtenaar de agenda voor de vergaderingen op, stelt in overleg met de
leden van de Adviesraadraad de conceptadviezen op, het concept jaarverslag en geeft beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning. Ook geeft zij regelmatig relevante informatie door aan de
leden van de Adviesraad. Deze ondersteuning is zeer zinvol en wat ons betreft willen wij dit graag
continueren.
10. Financiën
Begroot 2020
Reguliere secretariële ondersteuning Zorgbelang ASD

9.813

Uitgegeven
2020
9.813

Presentiegelden leden ASD

2.250

2.208

Aanvullende middelen facilitering ASD

2.637

363,50

De Adviesraad is binnen het budget gebleven dat voor 2020 beschikbaar is gesteld door de gemeente
Sliedrecht.
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