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Agenda
punt 

Omschrijving 

1 Verslag vergadering 13 oktober: verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:  
 
De doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis: wanneer is de blauwdruk klaar? Reactie van Nathalie via 
de mail (9-12-20): Diana is nog bezig met de blauwdruk. Zij neemt contact op met Mariette als dit klaar is 
(waarschijnlijk Q1 2021) en dan komen zij en Margret graag een keer persoonlijk een toelichting geven 
tijdens een van de volgende vergaderingen van de adviesraad. 
 
Stand van zaken en de verder ontwikkeling van het registratiesysteem ‘jouw omgeving’. Reactie van 
Nathalie via de mail (9-12-20): ze heeft deze week de ontwikkelaar van Jouw Omgeving gesproken over de 
stand van zaken. Ze zijn bezig met de technische uitvoering van de koppeling tussen Tick (systeem van St. 
Jeugsteams ZHZ waar het sociaal team nu mee werkt) en Jouw Omgeving (inwonerportaal). Technisch 
gezien is dit haalbaar, dus dat is goed nieuws. Op dit moment werkt het sociaal team volledig in Tick voor 
het registratiedeel om het voor de professionals werkbaar te houden. Ze willen ernaartoe werken dat Jouw 
Omgeving straks automatisch gekoppeld is aan Tick, zodat het registratiesysteem en het inwonerportaal op 
een goede manier voor zowel professionals als inwoners werkbaar is. Er wordt dus hard aan gewerkt aan 
zowel de kant van St. Jeugdteams ZHZ als aan de kant van Jouw Omgeving.  
 
Toegankelijkheid: het terras voor muziekcafé The Moonshine is voor mindervaliden niet toegankelijk. De 
vraag is wat de gemeente geleerd heeft van deze casus. Piet, Herman en Karin nemen deze vraag mee in 
het gesprek met Caroline Wilbrink. 
  

2 Kernteams met aandachtsgebieden:  
 
Armoedebeleid en Participatiewet: Lennart en Dick hebben met Jeroen Loeve gesproken over het 
armoedebeleid. Het beleid is toegespitst op de Drechtsteden. Het is nog onduidelijk of er speciaal beleid is 
voor Sliedrecht. Dat vragen Lennart en Dick na in het tweede gesprek. Ze hebben een uitgebreide mail van 
Jeroen gekregen. Ze maken hier een samenvatting van die we de volgende vergadering bespreken. 
 
Hetzelfde geldt voor de terugkoppeling over de Participatiewet (ook dit bespreken we volgende 
vergadering). In Sliedrecht zijn 418 klanten/huishouden die onder verschillende categorieën vallen. De 
verwachting is dat door corona het aantal inwoners dat een beroep doet op de Participatiewet zal stijgen 
naar 453. In Sliedrecht is er geen armoederegisseur meer. 
De vraag is wat gebeurt er regionaal en wat lokaal en waar kunnen we onze invloed uitoefenen.  
 
Jeugdhulp: Saskia en Annebeth waren op 24 november aanwezig bij de bijeenkomst van het Regionaal 
Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp in de regio ZHZ. Namens dit netwerk zijn er vijf prioriteiten 
opgesteld voor de bestuurders in de regio. 
 
Beschermd Wonen en Opvang: er is een gezamenlijk advies opgesteld namens 8 adviesraden. We sturen 
dit door naar het college, met het verzoek om een reactie. 
 
Regionale Adviesraad, vergadering van 16-11-20: Drechtraad wordt in 2022 opgeheven (zie artikel 
onderaan dit verslag). Als gemeente kun je zelf bepalen wat je inkoopt bij de gemeente Dordrecht. In de 
loop van volgend jaar bespreken we met de wethouder wat dit voor consequentie heeft voor Sliedrecht.  

Verslag vergadering   
8 december van 15.00 – 17.00 uur 
 

 

 

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

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Vijf-prioriteiten-vanuit-het-perspectief-van-jeugdigen-en-ouderbetrokkenheid.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/2020/10/21/beschermd-wonen-en-opvang/
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3 Gesprek met de wethouder Piet Vat. Hij wil in gesprek met de sociale partners, waaronder de 
Adviesraad, voor de besteding van de Enecogelden. Het gaat in totaal om 23 miljoen euro. 
 
Input voor dit gesprek: bijna alle punten zijn besproken met de wethouder, behalve onderstaand punt.  

• Veiligheid: er wordt binnen de 30 km zones te hard gereden, hier moet wat aan gedaan worden. 
Ouderen durven niet over te steken. Er zouden verkeersafremmende maatregelen genomen 
moeten worden en/of de pakkans moet verhoogd worden. Piet, Herman en Karin nemen dit punt 
mee in hen overleg met Caroline Wilbrink. 
 

De wethouder geeft aan dat er plan komt rond armoedebestrijding. Hij wil hierover in gesprek met het 
maatschappelijk middenveld, waaronder de Adviesraad. Het gaat om een bedrag van 1 miljoen euro, de 
besteding kan uitgesmeerd worden over meerdere jaren. 
 

• Vrij te besteden potje voor de Wijk-GGD’ers: er is behoefte aan geld om iets extra te doen, 
bijvoorbeeld boodschappen of een bed kopen (als kinderen op de grond slapen). Het geld moet 
natuurlijk wel verantwoord worden. De Wijk-GGD’ers hebben te maken met schrijnende situaties 
(het gaat hier om verborgen armoede). Door wat extra te kunnen doen, winnen zij het vertrouwen 
van mensen. Soms kunnen zij gratis dingen ophalen bij de kringloop, maar soms moeten zaken 
snel geregeld worden. En dan is het fijn als er ‘een vrij te besteden potje’ is. Als zij eenmaal bij 
mensen binnen zijn, levert dat een signaal op dat het gezin het ondersteuningstraject in kan gaan.  

 
Hoe vinden we inwoners die in stille armoede leven? 
We moeten de signalen vòòr zijn. Het gaat om een groep mensen die geen signalen geeft, maar wel in 
stille armoede leeft. Hoe komen we in contact met deze mensen? Het zijn mensen die de taal niet (goed) 
spreken en mensen met bijvoorbeeld een psychische beperking. Het is belangrijk dat mensen de 
hulpverleners kennen en zo de hulp voor anderen inroepen. Het contact loopt via via. Het zichtbaar zijn in 
de wijk is belangrijk.  
Een andere mogelijkheid is onderzoek te doen in de wijken met wietplantages. Waarom zijn mensen hierbij 
betrokken? Is dit vanuit armoede?  
De gemeente kan ook onderzoek doen om erachter te komen wat werkt om mensen in stille armoede te 
bereiken en te helpen. Wat zijn goede voorbeelden uit andere gemeenten? 
 
Om hoeveel mensen gaat het? 
De wethouder geeft aan dat een deel in beeld is, maar het probleem is dat de gemeente niet goed weet 
hoe groot het probleem is. Er is een groep die onder de radar blijft, bewust of onbewust.  
 
Anders suggesties voor de besteding van het miljoen: 

• Participatie: voldoende arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 
mensen met een beperking.  

• Verduurzaming binnen Sliedrecht: inwoners met een laag inkomen kun je helpen hun huis te 
verduurzamen, zij kunnen dit niet zelf betalen. Zo gaan ook de energiekosten per maand omlaag. 

• De coronacrisis heeft consequenties voor ouderen, zij kunnen nu minder meedoen. Ook de lokale 
horeca en lokale ondernemers worden (zwaar) getroffen. De wethouder geeft aan dat de 
gemeente in gesprek is met de zorginstellingen. Zij geven aan dat ze zelf hun activiteiten voor 
ouderen organiseren. De gemeente is ook in gesprek met de horeca in Sliedrecht. Dick geeft aan 
dat gemeenten geld krijgen van het Rijk om lokale ondernemers/zzp’ers te compenseren. 

• De wachtlijsten voor de ggz, de gesprekken met een psycholoog en voor de dagbestedingsplekken 
zijn lang. Het gaat om de groep jongvolwassen, vanaf 18 jaar. De wethouder en Lennart gaan 
hierover in gesprek.  

 
Tijdlijn voor de plannen: Q3 van 2021. Als er nog onderwerpen bij komen, dan kunnen we die doorgeven 
 
Stand van zaken diverse onderwerpen 
 
Dementievriendelijke gemeente: er wordt geen datum genoemd en het is niet duidelijk welke organisaties 
erbij betrokken zijn. Er worden algemene cijfers genoemd, 500 dementerenden nu en 620 over vijf jaar. Per 
kopje wordt aangegeven hoe we ervoor staan. Herman wil de cijfers wat nader gepreciseerd. Nathalie gaat 
na dit na bij Alzheimer Nederland. 
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Respijtzorg komt terug in de rapportage van het Mantelzorgpunt. 
 

4 Signalen de wethouder roept op signalen door te geven, dan kan de gemeente ermee aan de slag. 
 
Blinden en slechtzienden geven aan dat de witte strepen van de zebrapaden slecht te zien zijn. 
Bovendien zijn de zebrapaden die niet in de buurt zijn van een lantaarnpaal, lastig te zien. Een mogelijke 
oplossing is dat er lampjes in het wegdek gaan branden als er iemand staat te wachten bij het zebrapad. 
Piet, Herman en Karin nemen dit punt mee in het overleg met Caroline Wilbrink. 
 
Het Drechthoppervervoer voor 75+’ers komt te vervallen. Inwoners van Sliedrecht kunnen gebruik 

maken de sjuttel van Waardeburgh Ook Waerthoven heeft een eigen busje. Mogelijk komen 75+-ers in 

aanmerking voor een indicatie. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met het sociaal team. 
 
Rolstoelvervoer: oudere rolstoelen (die op maat gemaakt zijn) kunnen niet altijd meer vervoerd worden 
omdat ze niet goed vastgezet kunnen worden. Zie reactie onderaan dit verslag (gekregen van een van de 
leden van de Regionale Adviesraad met veel kennis van zaken over dit onderwerp). 
 

5 Vergaderdata 2021 worden vastgesteld. Nathalie heeft voor alle data de ruimte gereserveerd. 
 
Volgende vergadering op 26 januari 2021 (locatie: Raadsinformatieruimte in het Raadhuis). Het rooster 
van aftreden komt op de agenda. 16 maart is Herman er voor het laatst. We moeten op zoek naar een 
nieuw lid.  
 

 
 
Actielijst (bijgewerkt t/m 9 december 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 en de twee 
ambtenaren toegankelijkheid ivm het VN-verdrag 
(inclusie) met Piet, Herman en Karin. 
Punten:  

• Het terras voor muziekcafé The Moonshine is 
voor mindervaliden niet toegankelijk. Wat de 
gemeente geleerd heeft van deze casus?  

• Er wordt binnen de 30 km zones te hard 
gereden, hier moet wat aan gedaan worden. 
Ouderen durven niet over te steken. Er 
zouden verkeersafremmende maatregelen 
genomen moeten worden en/of de pakkans te 
verhogen, 

• Blinden en slechtzienden geven aan dat de 
witte strepen van de zebrapaden slecht te zien 
zijn. Bovendien zijn de zebrapaden die niet in 
de buurt zijn van een lantaarn lastig te zien. 
Een mogelijke oplossing is dat er lampjes in 
het wegdek gaan branden als er iemand staat 
te wachten bij het zebrapad. 

 

Piet  

1 13-10-20 Agenderen prestatieafspraken wonen voor de 1e 
vergadering in 2021 

Mariette  

 
 

PM-lijst Termijn  

https://waardeburgh.nl/zorgaanbod/services/sjuttul
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Afgesproken in 
maart 2017 

Optie voor rouleren voorzitterschap en 
vicevoorzitterschap bespreken 

Januari 2021 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 

8-12-20 Advies Beschermd Wonen en Opvang (in samenwerking met 8 
adviesraden uit de regio ZHZ1 

Formeel advies 

 
Drechtraad wordt in 2022 opgeheven (artikel uit het AD, 6-11-20): Het huidige samenwerkingsmodel 
van de zeven Drechtstedengemeenten gaat op de schop. De bevoegdheden gaan terug naar de 
afzonderlijke gemeenteraden en de Drechtraad wordt met ingang van 1 januari 2022 opgeheven. Dat 
stellen de zeven colleges van burgemeester en wethouders voor aan die zeven raden, die daar 
komende maand over praten. De taken van de samenwerking gaan naar Dordrecht, waarna de 
andere gemeenten die kunnen inkopen. Dordrecht gaat functioneren als ‘servicegemeente’. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken als ict, inning van belastingen et cetera. ,,Eigenlijk alle dingen 
die niet-politiek van aard zijn’’, zegt Drechtstedenvoorzitter Wouter Kolff, tevens burgemeester van 
Dordrecht.  
Sociale dienst: dat geldt als enige niet voor de uitvoering van de sociale dienst. Dat wordt een 
‘gewone’ gemeenschappelijke regeling. Die krijgt net als bijvoorbeeld de Dienst Gezondheid & Jeugd 
een bestuur, waarin een wethouder van alle zeven gemeenten zitting neemt. Die legt vervolgens 
verantwoording af aan zijn eigen gemeenteraad. ,,Die krijgt weer het laatste woord.’’ 
Besluitvorming in de Drechtraad wordt daardoor overbodig, zodat die vanaf 2022 opgeheven kan 
worden. De laatste jaren was er vanuit alle gemeenten geregeld kritiek te horen, omdat de Drechtraad 
besluiten genomen had waarop vervolgens lokaal niet meer aan kon worden getornd. 
De samenwerking dateert van 2006. Destijds was de gedachte door samen op te trekken efficiënter 
gewerkt kon worden en dossiers beter opgepakt konden worden, zoals de sociale dienst. Alle politieke 
partijen in de zeven gemeenteraden zijn sindsdien vertegenwoordigd in een unieke bestuurslaag, de 
Drechtraad. Zij mogen meestemmen met een bepaalde stemzwaarte, afhankelijk van hoe groot ze 
zijn,  

 
1 Reactie van Diana Vonk via de mail (16-12-20): bij deze wil ik jullie laten weten dat we eerst even de 
reactie van de centrumgemeente op het gezamenlijke advies van de Wmo Adviesraden afwachten. 
Hiervan zullen wij  - net als het advies – met interesse kennis van nemen en indien nodig een 
aanvullende reactie geven.  
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Aanvankelijk was er veel lof voor het initiatief en werd de samenwerking gezien als landelijk 
voorbeeld, dat desondanks nergens navolging kreeg. Onderzoekers concludeerden in 2018 al dat het 
beter zou zijn de samenwerking af te bouwen, onder meer omdat alle zeven gemeenten als gelijken 
worden beschouwd. 
In de praktijk is dat niet zo: Hendrik-Ido-Ambacht heeft bijvoorbeeld andere belangen dan Dordrecht. 
Die stad voelt zich daardoor, net als Zwijndrecht, geremd. 
,We komen er dus steeds meer achter dat het begint te knellen’’, zegt Kolff, die desondanks niet wil 
spreken van een mislukking. ,,Het is een noodzakelijke doorontwikkeling waarbij we het goede 
behouden. Het speelveld is niet meer hetzelfde. Vanuit het Rijk zijn veel taken overgeheveld naar 
gemeenten. De opgave waar we voor staan is echt veranderd. Het is heel logisch dat als de tijd 
verandert, dat dan ook je manier van werken verandert.’’ 
Door deze nieuwe manier van werken zou er meer maatwerk voor de afzonderlijke gemeenten 
geleverd kunnen worden. ,,In de praktijk kan dat betekenen dat het armoedebeleid van Hardinxveld-
Giessendam er straks iets anders uitziet dan in Dordrecht. Datzelfde geldt voor ict. Niet alle 
gemeenten hebben precies dezelfde wensen.’’  
Personeel dat nu in dienst is bij de Drechtsteden wordt overgeplaatst naar de gemeente Dordrecht. 
De medewerkers van sociale dienst komen in dienst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. 
Komend jaar moet duidelijk worden hoe één en ander precies in het vat gegoten wordt. Dit betekent 
allemaal niet dat de gemeenten elkaar uit het oog verliezen, zegt Kolff. ,,Je moet elkaar soms een 
beetje loslaten om elkaar daarna weer goed te kunnen vasthouden. We gaan daarom voortaan ieder 
kwartaal een bijeenkomst organiseren waarvoor behalve alle politici in het gebied ook ondernemers 
en kennisinstellingen worden uitgenodigd, zodat zij actief kunnen meepraten.’’ 
 
Rolstoelvervoer: dat heeft te maken met de VVR taxi-code. Zowel Meyra, als Medipoint zijn bezig 
met in kaart brengen en vervangen van stoelen zonder crashtest. De VVR zou eerst per 1-7-2020 
ingaan, vanwege Corona was dit uitgesteld naar 1-1-2021. Maar omdat het voor leveranciers in deze 
tijden lastig is alles te vervangen (mensen willen o.a. liever geen leverancier in huis hebben) is de 
invoering opnieuw uitgesteld. Gedurende de overgangsfase mogen mensen gewoon vervoerd 
worden. Tenzij de chauffeur inschat dat een middel onveilig is, maar dat was altijd al. Wij (=Rijndam) 
geven deze informatie door aan onze patiënten zodat ze de taxichauffeurs hierop kunnen wijzen.  
In dit geval is het handiger om contact op te nemen met Stroomlijn, denk ik. Zij  moeten hun 
chauffeurs informeren over de verlengde overgangsperiode. 
 
14-12-20 Reactie van Stroomlijn via de mail: de vervoerders worden deze maand geïnformeerd dat 
de code VVR is uitgesteld.  
 

 

https://www.ad.nl/dordrecht/even-slikken-na-rapport-hoe-nu-verder-in-de-drechtsteden~acb4ef8d/
https://www.ad.nl/dordrecht/ambacht-geeft-zich-niet-over-aan-drechtsteden~aa3e0d5c/
https://www.ad.nl/dordrecht/nieuwe-zwijndrechtse-wethouder-het-kan-niet-dat-hardinxveld-over-zwijndrecht-meepraat~aa9c360f/
https://www.ad.nl/dordrecht/dordt-wil-leiding-in-drechtsteden-pakken-maar-durft-nog-niet-goed~a702bef0/
https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/11/27/overgangstermijn-code-vvr-verlengd-tot-31-december-2021/?gdpr=deny

