Verslag vergadering
16 maart 2021 van 15.00 – 17.00 uur
Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Karin Schilt, Herman Kazen, Henk Visser, Lennart Broekhuizen, Annebeth
Schild en Dick van Mourik (leden), Leo Mes (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief,
ambtelijk secretaris)
Afwezig: Saskia Stout en Peter Korevaar
Agenda
punt
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Omschrijving
Verslag 26 januari 2021: wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: de sociale kaart wordt elke half jaar, ter
controle, meegestuurd met de stukken voor een vergadering.
Opheffen Drechtraad per 1-1-22 en de positie van de Regionale Adviesraad: de bevoegdheden van de
lokale colleges worden groter en daarmee ook de rol van de lokale adviesraden. Het moet in ieder geval
duidelijk zijn wie waar over gaat, op welke moment de lokale colleges het besluit nemen om met een
standpunt het regionale overleg ingaan, dan is ook duidelijk op welk moment en waar de lokale raden over
kunnen adviseren.
Bij handhaving van de Regionale Adviesraad lijkt een overbodig adviestraject te ontstaan. Wat zou dan het
bestaansrecht van de regionale Adviesraad zijn en met welke ‘bevoegdheden’? Er moeten geen
dubbelingen zijn. Wat effecten heeft op lokaal niveau, moet lokaal over geadviseerd worden.
Op 19 april is er een voorzittersoverleg waarin dit punt ook besproken wordt.
Nieuwe kandidaat voor de adviesraad: Piet en Mariëtte gaan met hem in gesprek.
Gesprek wethouder Piet Vat op 11 mei over de ontwikkelingen binnen de Drechtsteden. Vragen voor het
gesprek met de wethouder worden voor eind april naar Mariëtte gemaild.
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Terugkoppeling van het gesprek over een inclusief Sliedrecht (overleg op 8 februari): Piet en Karin. De
notitie van Jelmer met een plan van aanpak voor het VN-verdrag, was niet bekend bij de gesprekspartners
Caroline Wilbrink, Walter Roozendaal, Marcella Scheers en Wilton Christiaanse. Piet en Karin gaven
concrete voorbeelden over de toegankelijkheid. Het is een zoektocht bij welke onderdelen van de
organisatie wat is ondergebracht.
De verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte eromheen
(infrastructuur) ligt bij twee verschillende onderdelen van de organisatie die soms onvoldoende met elkaar
afstemmen. Uitgebreide expertise over toegankelijkheid lijkt te ontbreken. Het gebouw zelf kan dan
bijvoorbeeld toegankelijk zijn, maar je kunt problemen met je rolstoel hebben om er te komen omdat de
weg ernaartoe niet toegankelijk is.
Er werd aangegeven dat, als we een punt willen bespreken, we dit via Leo/Nathalie kunnen aankaarten.
We krijgen een overzicht met contactpersonen. Verder wordt er nagegaan of de notitie van Jelmer belegd
is bij collega’s (zie reactie onderaan dit verslag).
We wachten eerst even op het overzicht van de contactpersonen. We kunnen, als het nodig is, in gesprek
met wethouder Spek. We willen met hem sowieso de prestatieafspraken bespreken.
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Stand van zaken diverse onderwerpen
• Er is een motie aangenomen mbt extra gelden voor financieel zwakkeren. Hier is 1 miljoen voor
gereserveerd uit de Enecogelden. De gemeente gaat het plan verder uitwerken. De Adviesraad
wordt hierbij betrokken. Het zijn incidentele gelden.
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Het jeugdwelzijnsbeleid is aangenomen door de gemeenteraad. Er is geen uitvoeringsplan. In het
beleidsplan staan ambities, speerpunten en concrete acties.
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Doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis door Diana Vonk en Margret van Schie
Zie presentatie.
Overgang 18-/18+: zodra een jongere 17,5 jaar is, krijgt de jeugdprofessional een seintje. Als een jongere
vanaf 18 jaar nog hulp nodig heeft (en wil) wordt er een medewerker uit het team volwassenzorg bij
betrokken. Samen met de jongere wordt er gekeken welke hulp/ondersteuning er nodig is vanaf het 18e
jaar. De medewerkers zitten weliswaar bij elkaar, maar we vragen extra aandacht voor deze overgang.
Dossiers: alleen de betrokken professional kan in het dossier. Als er een andere professional bij betrokken
wordt kan hij/zij ook in het dossier. De klant moet hier wel toestemming voor geven.
Wachtlijsten: er staan nu 8 jeugdigen op de wachtlijst, ze hebben wel allemaal een eerste gesprek gehad.
Voor volwassenen is er geen wachtlijst.
De vraag voor jeugdhulp is toegenomen, het team staan onder druk. Een aantal medewerkers heeft corona
of moet thuisblijven omdat een van de gezinsleden corona heeft. Daarnaast is de vraag toegenomen.
Veiligheidszaken worden altijd direct opgepakt. Drie medewerkers hebben weinig caseload en pakken de
veiligheidszaken op.
Wat zijn de verbeteringen voor de inwoners? Wat merken zij van de blauwdruk? Hier komen we nog
een keer op terug.
Stand van zaken ‘Jouw Omgeving’: zie sheet 38.
De software van jouw omgeving blijkt niet geschikt om volledige integratie tot stand te bergen. Er wordt nu
doorontwikkeld met het bestaande systeem Tick. De uitgangspunten van jouw omgeving zijn nog niet
operationeel op Tick. Zover is de doorontwikkeling nog niet. Verder staat het welzijnswerk nog niet in Tick
(dat verklaart de 80%).
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Volgende vergadering op 11 mei 2021: wethouder Piet Vat over de ontwikkelingen binnen de Drechtsteden
We nemen afscheid van Herman Kazen.

Actielijst (bijgewerkt t/m 17 maart 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 4e
vergadering in 2021

Mariette

PM-lijst

Termijn

Afgesproken
januari 2021

Dick van Mourik is plaatsvervangend
voorzitter

Afgesproken
Maart 2021

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

Datum
19-2-18

Uitgevoerd?

Adviezen
Document
Uitvoeringsprogramma
Vrijwilligersbeleid

Januari 2021

Status
formeel advies
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10-4-18

1-7-20

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

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

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

Reactie van Caroline Wilbrink (via de mail, 29-4-21):
Notitie toegankelijkheid
In het verleden is besloten om in plaats van de notitie over toegankelijkheid een breder beleidsstuk op
te stellen, namelijk Inclusief Sliedrecht. In deze visie is opgenomen dat we het belangrijk vinden dat in
onze samenleving plaats is voor iedereen. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van sekse,
genderidentiteit, afkomst, etniciteit, beperking of religieuze gezindte. Dit betekent in de uitvoering dat
wij ons niet richten op specifieke doelgroepen, maar we als voorwaarde stellen dat alle diensten,
voorzieningen etc. in Sliedrecht toegankelijk zijn voor alle inwoners. Daarnaast worden al onze
projecten en voorstellen getoetst op inclusiviteit en toegankelijkheid. Daarom komt er geen aparte
notitie over toegankelijkheid.
Vraag bereikbaarheid Kerkbuurt
Ik heb uw vraag met betrekking tot de bereikbaarheid van de Kerkbuurt doorgestuurd naar mijn
collega's van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Zij nemen hierover contact met u op.
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