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Agenda
punt 

Omschrijving 

1 Verslag vergadering 12 oktober 2021: wordt vastgesteld. 
 

2 Regionale adviesraad, ter informatie: de brief van het DSB aan de lokale adviesraden over de Regionale 
Adviesraad vanaf 2022 en ter informatie het verslag van het overleg met de SDD en de Cliëntenraad Regio 
Drechtsteden over de verbreding van de Regionale Adviesraad. De Regionale Adviesraad heeft extra 
subsidie ontvangen voor de verbreding. De Regionale Adviesraad gaat stapsgewijs verbreden (moet niet 
overvoerd worden met onderwerpen). Op termijn kunnen de Regionale Adviesraad en de Cliëntenraad 
toegroeien naar één Adviesraad.  
 
Website en sociale media: er staat de nodige informatie op de website. We willen dit meer delen en zo 
onze naamsbekendheid vergroten. Ook laten we dan zien wat we doen. Daarnaast kunnen we, 
bijvoorbeeld, Facebook gebruiken om informatie te delen, maar vooral ook om ervaringen op te halen. We 
moeten ons wel realiseren dat dit tijd kost. We moeten ‘wat’ doen met de reacties. En we kunnen niet altijd 
wat frustraties van inwoners. 
Dit punt komt de volgende keer op de agenda. 
 

3 In gesprek met de gemeente 
 
Terugkoppeling van het gesprek met Piet Vat, Nathalie en leden van de adviesraad op 17 november: 
het was een prettig gesprek. De volgende keer (26 januari)  bespreken we de arbeidsbemiddeling, in de 
brede zin van het woord. Verder vragen we met welke thema’s de wethouder bezig is zodat we hier input 
op kunnen geven. De gesprekken moeten ook een meerwaarde hebben voor de wethouder. 
 
Stand van zaken diverse onderwerpen:  
Seniorenvisie: onze complimenten. Het is een compacte en heldere visie. Een goede basis voor verdere 
uitvoering. Er wordt verbinding gemaakt met andere beleidsterreinen, zoals wonen en eenzaamheid. Onze 
input is al meegenomen in het voortraject. 
 
Ontwikkelingen in de Participatiewet, toelichting door Jeroen Loeve (gemeente Sliedrecht): zie ook 
presentatie. Jeroen vraagt om vertrouwelijk met de cijfers om te gaan. Zonder de juiste context kan dit een 
vertekend beeld opleveren. 
 
Het aantal schuldhulpverleningstrajecten is aan het afnemen. Verder is er een afname bij Stichting 
Leergeld. Er is wel een toename in het aantal bijstandsgerechtigden. Mogelijke oorzaken: gemiddeld is het 
opleidingsniveau in Sliedrecht iets lager en mensen die al een bijstandsuitkering hebben, verhuizen naar 
Sliedrecht. Sliedrecht heeft in vergelijking met de regio meer sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er 
woonlocaties van Yulius en ASVZ waar mensen wonen die een bijstandsuitkering hebben. Een groot deel 
van de mensen die in de bijstand zit, heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en er is veel 
seizoenswerk (zoals groenvoorziening, schilderwerk en evenementen).  
 
Mensen hebben begeleiding nodig om aan het werk te komen, de SDD gaat hierbij helpen. Het is vooral 
belangrijk dat mensen deelnemen aan de samenleving. Als mensen structuur hebben, vallen ze minder 

  Verslag vergadering   
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snel terug in, bijvoorbeeld, hun verslaving. Mensen zijn door hun medicatie stabiel en kunnen dan 
maximaal drie dagen werken, meer is niet haalbaar. 
Er is vooral behoefte aan meer participatieplekken. De participatieplekken zijn een lokale 
verantwoordelijkheid. De gemeente probeert het zo licht en eenvoudig mogelijk in te richten 
 
Administratieve rompslomp/schotten: hier is winst te behalen als het wat soepeler kan. Het is erg lastig 
voor mensen die zich willen ontwikkelen om vanuit de dagbesteding deels aan het werk te gaan of 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Lennart geeft een voorbeeld waarin het 9 maanden geduurd heeft. Schotten 
zitten een soepele overgang in de weg. Jeroen bespreekt dit met de SDD en kan ook aan de orde komen 
in het overleg met de wethouder op 26 januari. Het voorstel is om deze casus tegen het licht te houden om 
na te gaan waarom het zo lang geduurd heeft en wat leren we hiervan? 
Nu de participatieplekken lokaal zijn belegd, gaat de doorstroming mogelijk sneller.  
 
Meer werklozen: waarschijnlijk is het aantal toegenomen door corona. 
 

4 Vergaderdata 2022 worden vastgesteld 
 

Agendapunten voor de volgende vergadering op 25 januari 2022 (om 15.00 uur): Amber Engelsman, 
coördinator Sociaal Juridische Diensten en inzet sociale media door de ASD. Op 15 maart (om 15.00 uur) 
Diana Vonk en Margret van Schie: wat merken de inwoners van Sliedrecht van de samenwerking in het 
Bonkelaarhuis en de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. 

 
Data/tijden overleg met de wethouder Piet Vat: woensdag 26 januari, 16.00-17.30 uur (Piet, Wouter, 
Henk, Lennart en Dick kunnen) en woensdag 23 maart, 16.00-17.30 uur (Piet, Wouter, Henk, Dick 
kunnen). 
 
Wie heeft welk aandachtsgebied: zie overzicht aandachtsgebieden en werkwijze kernteams. Bespreken 
we de volgende vergadering. 
 
Rondvraag:  
 
Tekort aan psychologen en psychiaters: hierdoor staan mensen erg lang op de wachtlijst. Er is ‘winst’ te 
behalen als mensen eerder in gesprek kunnen met een psycholoog/psychiater. Zolang zij op de wachtlijst 
staan, verslechtert hun situatie en neemt het beroep op andere vormen van hulpverlening toe. Mariette 
geeft dit door aan Nathalie1. 
 
hulp bij thuisadministratie (HTB) er zou nog maar 1 vrijwilliger zijn. Dick vraagt zich af of dit klopt. De 
principeafspraak die gemaakt is met het IDC (samenwerkingsverband van meerdere diaconieën van 
verschillende kerken) is dat deze kerken een financiële bijdrage betalen aan St Welzijnswerk Sliedrecht 
voor de coördinatie van HBT. De HBT organiseert de hulpverlening met behulp van vrijwilligers en leidt hen 
op (training). De kerken faciliteren HBT met vrijwilligers. De hervormde gemeente heeft een aantal jaren 
geleden circa 4-6 vrijwilligers toegeleid naar HBT. Marjan Bisschop had destijds de coördinatie. Mariette 
vraagt dit na aan Amber Engelsman2. 
 

 
 
 

 
1 Reactie van Nathalie via de mail (8-12-21): Dat is helaas inderdaad een bekend, landelijk probleem 
en hier kunnen we als gemeente inderdaad weinig mee, omdat het valt onder de 
Zorgverzekeringswet. Jullie kunnen het signaal natuurlijk altijd delen met de wethouder. Anders zou ik 
het ook niet weten, behalve de landelijke politiek natuurlijk…  
2 Reactie van Amber via de mail (8-12-21): Deze informatie is niet correct. Ik denk dat onze Hulp bij 

Thuisadministratie (HBT) is verward met het Bureau Sociaal Raadslieden. Van beide diensten ben ik 
inmiddels de coördinator welke functies ik van Marjan Bisschop heb overgenomen. In 2021 hebben wij 
bij het Bureau Sociaal Raadslieden enige tijd inderdaad maar 1 vrijwilliger beschikbaar gehad. Bij de 
HBT hebben wij thans 14 actieve vrijwilligers. 7 vrijwilligers zijn door IDC gefaciliteerd. Binnenkort 
starten er nog 2 nieuwe vrijwilligers waarvan 1 vrijwilliger door IDC is gefaciliteerd. Binnen de HBT 

hebben wij op dit moment 58 lopende zaken.  
 

https://www.bonkelaarhuis.nl/financieel-en-juridisch/hulp-bij-thuisadministratie.html


3 
 

 
Actielijst (bijgewerkt t/m 8 december 2021) 
 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken 
januari 2021 

Dick van Mourik is plaatsvervangend 
voorzitter 

Januari 2021  

Afgesproken  
Maart 2021 

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

Maart 2022  

  
 

 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 ZHZ 

Formeel 
advies 

7-1-21 Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van jongeren en 
ouderbetrokkenheid (in samenwerking met het Regionaal Netwerk 
Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp ZHZ) 

Informeel 
advies 

1-10-
21 

Huis van morgen (in samenwerking met 4 adviesraden uit de regio 
Drechtsteden) 

Informeel 
advies 

13-10-
21 

Ondersteuning brief over de MLL Informeel 
advies 

8-12-
21 

Voorstel om als gemeente Sliedrecht mee te doen met Kwikstart Informeel 
advies 

https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Ondersteuning-brief-AV-overleg-gehandicapten-MLL.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/brief-MML-nieuwe-treinen-12-10-21.pdf
https://www.kwikstart.nl/
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