Verslag vergadering
26 januari 2021 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), Leo Mes (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen
(Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris)
Afwezig: Annebeth Schild
Agenda
punt
1

Omschrijving
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Verslag 8 december 2020: wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:

Kennismaken met Leo Mes, hij is de tijdelijk vervanger van Nathalie Klomp. Iedereen stelt zich kort voor.

Registratiesysteem ‘Jouw omgeving’: we vragen ons af wanneer het helemaal klaar is. We maken ons
hier zorgen over. Op de volgende vergadering, 16 maart, komt Margret van Schie. We bespreken dan dit
punt met haar.
Vrij te besteden potje voor de Wijk-GGD‘ers: de Interkerkelijke Diaconale Commissie heeft ook een
dergelijk (klein) potje. De regeling geldt alleen voor inwoners van Sliedrecht. Betrokkene mag geen lid zijn
van een plaatselijke kerk in Sliedrecht om dubbelen te voorkomen. Aanvraag moet in principe door een
professional ingediend worden. Met omschrijving van de omstandigheden. In principe slechts één keer per
persoon of gezin. Het maximum bedrag € 1.000,00. Contactpersoon is de heer H. van de Graaf,
henkvandegraaf@kpnplanet.nl Daarnaast is er ook Sun Drechtsteden.
Het Sociaal Team en ook de gemeente zelf zijn op de hoogte van deze potjes. Leo attendeert de WijkGGD’ers hierop.
Samenwerking in de Drechtsteden/opheffen van de Drechtraad per 1-1-‘22: de vraag is of dan nog
een taak is voor de Regionale Adviesraad en wat de gevolgen zijn voor de lokale adviesraden? We
nodigen Piet Vat uit voor de vergadering van 11 mei om te bespreken hoe hij hier tegenaan kijkt.
Code VVR: de chauffeurs van Stroomlijn zijn op de hoogte dat de code VVR is uitgesteld. Er zijn geen
meldingen bij Stroomlijn dat rolstoelen niet vervoerd kunnen worden. Het is nu wel een rustige periode door
de coronamaatregelen.
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Kernteams met aandachtsgebieden
Armoede en Participatiewet (beleid en uitvoering) zowel regionaal als lokaal: toelichting Lennart en Dick.
Zie de volgende bijlagen:
• Bijlage 1: Tussen evaluatie lokale aanpak vroegsignalering schulden
• Scenario Sliedrecht
• Presentatie vroegsignalering schulden, ingekort
• Verslag lokaal beleid Participatie en armoede, 13-11-20
Er zijn geen lokale beleidsnota’s. Er wordt alleen op Drechtstedenniveau beleid gemaakt. Lennart en Dick
hebben wel een overzicht gekregen over wat er zoal speelt (zie verslag). Het is onduidelijk wat onze lokale
invloed kan zijn.
We vinden het belangrijk dat er voorbereidingen worden getroffen om lokaal beleid te maken. Per 1-1-2022
stopt de samenwerking op regionaal niveau, de gemeente moet zich nu al gaan voorbereiden om de
Participatiewet lokaal uit te voeren.
Ook dit punt bespreken we met de wethouder op 11 mei. Hoe kijkt hij hier tegenaan? Gaat de gemeente
het zelf doen of wordt er een beroep gedaan op de centrumgemeente Dordrecht? Maak transparant hoe de
Participatiewet wordt ingericht, waar worden de beslissingen genomen?
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Armoede: er is wel lokaal armoedebeleid. Door de tussenevaluatie van het project Vroegsignalering en
schulden (zie bijlagen) kan gemonitord worden of het armoedebeleid werkt. In april gaan Dick en Lennart
weer in gesprek met Jeroen om de stand van zaken te bespreken.
Stand van zaken diverse onderwerpen
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Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2020-2023 en het Onderwijsachterstandenbeleid mailt Leo zodra ze openbaar zijn.
Respijtzorg: op regionaal niveau is gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid voor
respijtzorg. Dit geldt alleen voor respijtzorg, de rest van het mantelzorgbeleid is lokaal. De respijtzorg wordt
natuurlijk wel lokaal uitgevoerd.
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De Adviesraad:
• Rooster van aftreden: Dick en Annebeth zijn voorgedragen voor een tweede termijn.
• Nieuwe plaatsvervangend voorzitter: Dick van Mourik
• Werving van een nieuw lid: Herman gaat iemand uit zijn netwerk benaderen. Als deze persoon niet
wil, kijken de andere leden of zij iemand kennen. Anders wordt er een oproep geplaatst op de
vrijwilligersvacaturebank.
• Jaarverslag 2020 wordt vastgesteld. Het komt op de website en is naar het college gestuurd.
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Signalen
Dick: in een overleg van Coalitie Erbij kwam de sociale kaart van Sliedrecht ter sprake. De veronderstelling
was dat er geen sociale kaart is, maar die is er wel:

Sociale kaart | Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (bonkelaarhuis.nl)
Verder heeft de Adviesraad zelf een netwerkkaart, zie bijlagen.
Agendapunten voor de volgende vergadering op 16 maart 2021 (locatie: Raadsinformatieruimte in het
Raadhuis): doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis door Diana Vonk en Margret van Schie om 16.00 uur
En stand van zaken ‘Jouw Omgeving’ door Margret van Schie.

Actielijst (bijgewerkt t/m 27 januari 2021)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering

Actie door

1 30-6-20

Meer communicatie over de Adviesraad

Piet en Lennart

1 13-10-20

Agenderen prestatieafspraken wonen voor de 2e
vergadering in 2021

Mariette

PM-lijst

Termijn

Afgesproken
januari 2021

Datum
19-2-18
10-4-18
12-6-18
3-12-18
14-1-19

Uitgevoerd?

Dick van Mourik is plaatsvervangend
voorzitter

Januari 2021

Adviezen
Document
Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid
Concept Agenda
Zorginnovatie
Strategische agenda
Advies Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
Advies Evaluatie Ondersteuningsprogramma Mantelzorg

Status
formeel advies
informeel advies
informeel advies
formeel advies
formeel advies

2

25-3-19
22-7-19
12-9-19
21-1019
29-1-20
20-5-20
1-7-20

Advies Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021
Advies Verordening Algemene voorzieningen
Advies Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
Advies lokaal versus regionale uitvoering van taken in het sociale
domein
Suggesties voor de herijkte Sociale Visie
Brief aan Tablis Wonen mbt levensloopbestendige en aangepaste
woningen
Advies/vragen over levensloopbestendige en aangepaste woningen

7-7-20

Uitvraag effecten maatregelen Coronavirus

25-8-20
22-1020
8-12-20

Advies Sociale Visie
Voorzetting Wijk-GGD’ers
Advies Beschermd Wonen en Opvang (in samenwerking met 8
adviesraden uit de regio ZHZ

informeel advies
informeel advies
informeel advies
ongevraagd
advies
Informeel advies

Ongevraagd
advies
Formeel advies
Informeel advies
Ongevraagd
advies
Formeel advies
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