Concept Verslag vergadering
11 mei 2021 van 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Karin Schilt, Henk Visser, Lennart Broekhuizen, Annebeth Schild, Peter
Korevaar en Dick van Mourik (leden), Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang
Inclusief, ambtelijk secretaris)
Afwezig: Saskia Stout en Wouter van der Elst
Agenda
punt
1

Omschrijving
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Verslag vergadering 16 maart 2021: wordt vastgesteld.
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Verslag voorzittersoverleg van 19 april jl.: de Adviesraad Sliedrecht zit in een luxepositie in vergelijking
met een aantal andere adviesraden uit de regio, zowel wat betreft bemensing als het contact met de
gemeente.

Opening

Uitnodiging van de Regionale Adviesraad voor de themabijeenkomst op 2 juni a.s. Sociaal domein op
Koers? Henk, Piet, Peter en Dick gaan.
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Toekomst Regionale Adviesraad en de rol van de lokale adviesraden
Prematuur: het is nu nog niet duidelijk wat de verschillende gemeenten gaan doen, van welke diensten zij
gebruik gaan maken en op welk niveau (lokaal of regionaal) de verantwoordelijkheden en de financiële
kaders worden belegd en de activiteiten worden vormgegeven. Uit de eerste opzet van de contouren van
een vernieuwde samenwerking blijkt dat de lokale gemeenteraden gaan over het stellen van financiële en
beleidsmatige kaders van de verschillende regelingen. Iedere gemeente draagt daarbij de
verantwoordelijkheid voor het verlenen van integrale hulp aan inwoners vanuit het principe 1 huishouden 1
plan. Dit neigt naar een zwaarder accent op lokaal. Hoe gaat de samenwerking tussen de zeven
gemeenten er dan uitzien?
Zolang bovenstaande aspecten niet duidelijk zijn, is het prematuur om te bespreken wat de positie,
samenstelling en taken van de Regionale Adviesraad kunnen zijn. Immers moet worden voorkomen dat
een overlap ontstaat met de lokale adviesraad wat inefficiënt kan zijn en een Regionale Adviesraad dient
ook duidelijk toegevoegde waarde te hebben in het adviestraject. Pas als er antwoorden zijn op
bovenstaande vragen kunnen we vaststellen wat de positie/samenstelling en taken zijn van een Regionale
Adviesraad en van onze eigen Adviesraad.
Goede afbakening: gemeente pakken meer zaken zelf op, de lokale adviesraad geeft hier advies over.
Het moet duidelijk zijn over welke beleidsterreinen lokale adviesraden adviseren en waar een Regionale
Adviesraad over adviseert. De kaders moeten duidelijk zijn, er moet geen overlap zijn.
Daarnaast zullen er wellicht onderwerpen lokaal overstijgend zijn, die kunnen beter regionaal opgepakt
worden.
Als zaken regionaal goed geregeld zijn, zoals de uitkeringen, dan moet dat zo blijven en kan er over de
uitvoering ook regionaal over geadviseerd worden.
Verschil tussen gemeenten in de Drechtsteden: de problematiek is niet in elke gemeente hetzelfde,
bijvoorbeeld in Dordrecht spelen andere problemen dan in Sliedrecht. Verder kan het in iedere gemeente
anders geregeld zijn. Gezamenlijk adviseren is dan lastig. Mede door de tijdsdruk zal afstemmen met
andere adviesraden/de Regionale Adviesraad niet altijd mogelijk zijn.
Advisering aan het Algemeen Bestuur (AB): in het voorstel wordt aangegeven dat de Regionale Adviesraad
adviseert aan het AB. Wil het AB een advies van de Regionale Adviesraad of liever van de lokale
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adviesraden? Dit is nu nog niet duidelijk. Daarnaast kunnen de lokale adviesraden hun eigen wethouder
adviseren, die ook in het AB zit. Dit neigt naar een dubbeling in het adviestraject.
Toegevoegd waarde Regionale Adviesraad: als een lokale adviesraad kwalitatief onderbezet is, kan de
Regionale Adviesraad een toegevoegd waarde hebben. Deze raad zou een soort expertisecentrum kunnen
zijn. Daarnaast adviseert de Regionale Adviesraad over lokaal overstijgende zaken.
Twee vragen die hierbij opkomen: wie benoemt de leden? En wat zijn de ‘bevoegdheden’?
Je kunt jezelf ook afvragen of een regionale adviesraad nodig is voor het inhuren van expertise
Expertise kan ook op een andere manier worden ingehuurd. Je kunt hierbij denken aan de constructie dat
er uitsluitend een lokale adviesraad is die indien nodig bij het adviestraject expertise regelt op gemeentelijk
of SDD-niveau.
Werkgroep: als duidelijk is hoe de samenwerking eruit gaat zien en wat er lokaal/regionaal geregeld wordt,
moet er een werkgroep samengesteld worden. In deze werkgroep zitten leden van adviesraden,
gemeenten en de SDD. De werkgroep komt met voorstellen of en hoe de Regionale Adviesraad vorm en
inhoud kan krijgen.
Op basis van het gesprek met wethouder Piet Vat en onze discussie formuleren we onze visie en sturen
die naar de voorzitters van de adviesraden en de leden van de Regionale Adviesraad.
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In gesprek met de gemeente
Stand van zaken diverse onderwerpen: geen opmerkingen.
Integraal Preventie- en Handhavingsplan Alcohol & Drugs 2020-2023 Gemeente Sliedrecht: we hebben dit
stuk ter informatie ontvangen. In § 6.1 worden de ambities genoemd. Henk vraagt zich af hoe de cijfers zijn
bepaald? Wie controleert in 2023 of de ambities zijn waargemaakt en hoe zijn de percentages nu?
Reactie van Nathalie via de mail (12-5-21): de cijfers zijn bepaald n.a.v. nalevingsonderzoeken die zijn
gedaan, deze worden altijd uitgevoerd door de DG&J en de afdeling handhaving. De percentages van nu
zijn niet bekend, omdat deze onderzoeken vanwege Corona uitgesteld zijn. Nathalie gaat ervan uit dat in
2023 de onderzoeken opnieuw hebben plaatsgevonden. Dan kunnen we bepalen of de ambities zijn
waargemaakt.
Signalen: een aantal jaren geleden kregen vluchtelingen snel een woning in Sliedrecht. In het kader van
gezinshereniging kwamen vrouw en kinderen over. De woning werd toen (veel) te klein. Deze gezinnen
komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Het ene gezin kiest ervoor te blijven wonen in de
(te) kleine woning. In een ander gezin zijn de ouders gaan scheiden. De vrouw met de kinderen krijgt dan
wel een urgentieverklaring. Als de vrouw en de kinderen eenmaal in een groter huis wonen, komt de man
erbij. We weten niet of dit een eenmalige kwestie is. Vooralsnog doen we er niets mee, maar houden het in
de gaten.
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Het gebrek aan goedkope woningen is sowieso een probleem, ook landelijk. Starters en jongeren kunnen
nauwelijks een woning krijgen. Of er is een wachtlijst of de woningen zijn (te) duur, zowel huur als koop.
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Volgende vergadering op 29 juni 2021

Actielijst (bijgewerkt t/m 12 mei 2021)
Nr. en
Actie/besluit
vergadering

Actie door

1 30-6-20

Piet en Lennart

Meer communicatie over de Adviesraad

PM-lijst
Afgesproken
januari 2021

Uitgevoerd?

Termijn
Dick van Mourik is plaatsvervangend
voorzitter

Januari 2021

2

Afgesproken
Maart 2021

Sociale kaart Sliedrecht meesturen met de
stukken voor de vergadering in maart en
oktober, ter controle

1-7-20

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
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

Datum
19-2-18
10-4-18
12-6-18
3-12-18
14-1-19
25-3-19
22-7-19
12-9-19
21-1019
29-1-20
20-5-20

Advies Beschermd Wonen en Opvang (in samenwerking met 8
adviesraden uit de regio ZHZ

Status
formeel advies
informeel advies
informeel advies
formeel advies
formeel advies
informeel advies
informeel advies
informeel advies
ongevraagd
advies
Informeel advies

Ongevraagd
advies
Formeel advies
Informeel advies
Ongevraagd
advies
Formeel advies
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