Jaarverslag 2021

Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2021
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1. Inleiding
De Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht bestaat sinds 1 maart 2017, als opvolger van de Wmoadviesraad. De Adviesraad heeft als belangrijkste taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht over het beleid, de
uitvoering en de evaluatie van het sociale domein. De Adviesraad volgt hoe het beleid uitpakt in de
praktijk en is alert op ontwikkelingen en knelpunten in de Sliedrechtse samenleving.
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven van de Adviesraad in 2021.
2. Vergaderingen
De Adviesraad heeft in 2021 acht keer vergaderd. Er was een extra overleg in verband met een
overleg met de wethouder, de heer P. Vat, zie ook 2B. De meeste vergaderingen waren digitaal of een
combinatie van fysiek en digitaal. De vastgestelde verslagen dan de vergaderingen staan op onze
website en treft u hier aan.
In verband met haar zwangerschapsverlof was onze contactambtenaar, mevrouw N. Klomp-Siebeling,
in het begin van 2021 niet aanwezig bij de vergaderingen. Zij werd vervangen door de heer L. Mes.
Ook met hem hebben we prettig samengewerkt. Vanaf mei sloot ze weer aan bij de vergaderingen. De
aanwezigheid van de contactambtenaar stellen we erg op prijs, hierdoor blijven de lijnen kort.
2A Sprekers
Verschillende keren hebben we een spreker uitgenodigd om ons bij te praten over actuele
ontwikkelingen:
• 16 maart: doorontwikkeling van het Bonkelaarhuis door mw. A. Vonk, strategisch
beleidsadviseur bij de gemeente Sliedrecht en mw. M. van Schie, manager van het sociaal
team Sliedrecht
• 16 maart: ‘Jouw Omgeving’ door mw. M. van Schie
• 12 oktober: Mantelzorgondersteuning door mw. S. Lankhorst, mantelzorgcoördinator bij het
Bonkelaarhuis
2B ‘In gesprek met de gemeente’
Dit is een vast punt op de agenda. Ambtenaren praten ons bij over verschillende onderwerpen en
nemen onze input mee.
• Op 14 mei en 17 november hebben we een overleg gehad met wethouder de heer P. Vat. We
hebben gesproken over de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie GR
(gemeenschappelijke regeling) Sociaal (zie ook 4.4), de Serviceorganisatie Jeugd, de Wmo,
Participatie, het Bonkelaarhuis als spin in het web van het sociaal domein en de invulling van
de lokale kaderstelling 2022.
Zowel de wethouder als wij stellen deze overleggen op prijs. Daarom is besloten elkaar om de
twee maanden te spreken. Afhankelijk van het onderwerp sluiten leden met de betreffende
expertise aan. De voorzitter, de heer P. de Keijzer, is er altijd bij.
• Op 29 juni en 7 december hebben we gesproken met de heer J. Loeve, senior
beleidsadviseur, over de het conceptplan vroegsignalering en de ontwikkelingen met
betrekking tot de Participatiewet.
• 12 oktober hebben we met wethouder T. Spek gesproken over de prestatieafspraken wonen
en het behoefteonderzoek senioren Sliedrecht.
Mevrouw Klomp-Siebeling stelde voor elke vergadering een ‘stand van zaken diverse onderwerpen’
op. Hierin werd kort verslag gedaan van de thema’s waar de gemeente mee bezig is. We hebben een
vast stramien voor deze terugkoppeling zodat alle relevante onderwerpen aan de orde komen. Er is
gesproken over de dementievriendelijke gemeente, respijtzorg, ondersteuning van de financieel
zwakkeren, het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2020-2023, onderwijsachterstandenbeleid, Odensehuis, mantelzorgondersteuning, hulp bij thuisadministratie en de
seniorenvisie.
3. Aandachtsgebieden/kernteams
De aandachtsgebieden zijn verdeeld over de leden. Hieronder treft u deze aandachtsgebieden aan,
met daarbij de leden van de Adviesraad die hierbij betrokken zijn. Zij vormen het betreffende
kernteam.
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•

Maatschappelijke ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en eenzaamheid
(Wmo), inclusief beschermd wonen: de heer H. Visser, de heer H. Kazen (tot half maart),
mevrouw K. Schilt en de heer P. Korevaar (met name beschermd wonen)
• Werk en Inkomen (Participatiewet, inclusief armoedebestrijding en schuldhulpverlening): de
heer D. van Mourik, de heer L. Broekhuizen en de heer W. van der Elst (vanaf 15 april)
• Jeugd (jeugdhulp, inclusief het jeugdwelzijnsbeleid en passend onderwijs): mevrouw A. Schild
(tot 1 juni) en mevrouw S. Stout (tot 1 september)
• Andere onderwerpen die specifiek aandacht vragen, zoals
o Implementatie VN-verdrag Rechten van mensen met een beperking: alle leden.
o Externe communicatie:
▪ Redactie website: de heer De Keijzer en de heer Broekhuizen
▪ Beheer website: de heer Broekhuizen.
De heer De Keijzer sluit aan bij een kernteam, als dat nodig is.
Elk kernteam heeft de volgende taken
• Houdt de informatie bij over het aandachtsgebied
• Onderhoudt het contact met de betreffende beleidsmedewerker van de gemeente
• Bereidt de gevraagde en ongevraagde adviezen inhoudelijk voor
• Stelt aan de voorzitter/ ambtelijk secretaris voor om het betreffende aandachtsgebied op de
agenda te zetten. Het kernteam bereidt dit agendapunt voor
• Netwerkt/ haalt signalen op
• Betrekt andere leden bij het aandachtsgebied als er aanleiding is
• Houdt de andere leden van de Adviesraad op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen
• Communiceert over het aandachtsgebied. Het kernteam stelt een bericht op voor de website
of de lokale krant als er een aanleiding is
De stand van zaken met betrekking tot de verschillende aandachtsgebieden is een vast punt op de
agenda.
4. Adviezen
Hieronder treft u een overzicht aan van de adviezen aan die we hebben uitgebracht. De adviezen en
de reacties hierop staan op onze website:
4.1 Vijf prioriteiten vanuit het perspectief van jeugdigen en ouderbetrokkenheid, 7-1-2021
Als Adviesraad nemen we deel aan het Regionaal Netwerk cliëntenparticipatie in de jeugdhulp ZuidHolland Zuid (ZHZ). Het Regionaal Netwerk is een samenwerkingsverband van advies-, cliëntenraden
en belangenbehartigers in de regio ZHZ. Het Regionaal Netwerk heeft een overzicht opgesteld van vijf
prioriteiten vanuit het perspectief van jeugdigen en ouderbetrokkenheid. Er is bijvoorbeeld aandacht
gevraagd voor voldoende woningen en begeleiding voor jongeren en een goede overgang voor
jongeren die 18 jaar worden. Een overzicht van alle reacties op de brief treft u hier aan. Mede door het
Regionaal Netwerk wordt de stem vanuit cliëntperspectief steeds serieuzer genomen, bijvoorbeeld bij
de pilot over kamertraining voor jongeren en de deelname aan de ontwikkeltafels in het kader van de
inkoop jeugdhulp.
4.2 Huis van Morgen in de Drechtsteden, 1-10-21
Samen met andere adviesraden uit de Drechtsteden hebben we aan de wethouders Wmo en het
Drechtsteden bestuur een advies uitgebracht over een Huis van Morgen in de Drechtsteden. In het
Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen die passen bij een
specifieke aandoening. Het zijn hulpmiddelen waardoor mensen (langer) zelfstandig thuis kunnen
blijven, eigen regie houden en die mantelzorgers ontlasten. In het advies hebben we gepleit voor een
Huis van Morgen in de Drechtsteden. De SDD doet hier, in samenwerking met de gemeenten, nader
onderzoek naar.
4.3 Merwede Lingelijn, 13-10-21
Samen met de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht hebben we een brief gestuurd aan de
Statengriffie van de Provincie Zuid-Holland. We ondersteunen de brief van het Alblasserwaard
Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten over het treinmaterieel voor de Merwe Linge Lijn (MLL).
Ook inwoners uit Dordrecht en Sliedrecht die gebruik maken van de MLL hebben er last van dat de
trein en perron niet op elkaar aansluiten. Op deze manier kunnen zij niet zelfstandig reizen. In het
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kader van het VN-verdrag mag verwacht worden dat het reizen met de MLL geen belemmering vormt
om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

4.4 Toekomst van de Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022
Op verschillende vergaderingen hebben we gesproken over de positie en de rol van de Regionale
Adviesraad vanaf 2022. We zijn voorstander van een Regionale Adviesraad, maar het primaat om te
adviseren ligt lokaal. Op 21 mei 2021 hebben we hier een brief over geschreven naar de voorzitters
van de Adviesraden uit de Drechtsteden en de leden van Regionale Adviesraad.
In de opzet voor de Regionale Adviesraad wordt gesproken over doorontwikkeling en verbreding. In
2022 richt de Regionale zich, in eerste instantie, op de Wmo. Daarnaast zoekt hij de verbinding/
samenwerking met de cliëntenparticipatie in de jeugdhulp, de Participatiewet, de schuldhulpverlening,
minimabeleid en persoonlijk minimabudget. De Regionale Adviesraad kan zich doorontwikkelen naar
een brede adviesraad sociaal domein. We staan positief tegenover deze doorontwikkeling, maar wel
gefaseerd. We willen niets overhaasten en de tijd nemen om de samenwerking vorm en inhoud te
geven.
Werkgroep: samen met de voorzitters van de adviesraden uit Dordrecht en HardinxveldGiessendamdam neemt de heer De Keijzer deel aan een werkgroep die zich bezig houdt met de
overgang van de ‘oude’ Regionale Adviesraad naar de ‘nieuwe’. Ze hebben, in overleg met de andere
voorzitters, een brief gestuurd naar de lokale wethouders Wmo en het Drechtstedenbestuur over de
opzet van de Regionale Adviesraad vanaf 2022. Het Drechtstedenbestuur heeft hier positief op
gereageerd.

5. Deelname aan externe overleggen
5A Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
De heer Visser was de vaste vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad. De Regionale
Adviesraad adviseert het Drechtstedenbestuur en de Sociale Dienst Drechtsteden over de maatwerkvoorzieningen. Het verslag van de vergadering van de Regionale Adviesraad is een vast punt op de
agenda. Per 1 januari 2022 stopt de Visser als lid en wordt opgevolgd door de heer De Keijzer.
5B Vervoerspanel Stroomlijn
Het Vervoerspanel is een werkgroep van de Regionale Adviesraad en adviseert het Drechtstedenbestuur en Stroomlijn over de Drechthopper. De heer De Keijzer is lid van dit panel. Ook het verslag
van het overleg van het Vervoerspanel is een vast punt op de agenda. Mede vanwege corona is er in
2021 maar één overleg geweest. Er is toen gesproken over toekomstbestendig doelgroepenvervoer
en over de KPI-rapportage Drechthopper.
5C Voorzittersoverleg
De heer De Keijzer neemt, als voorzitter, deel aan het overleg van voorzitters van de Adviesraden in
de Drechtsteden. Het verslag van dit overleg wordt besproken in de vergadering. De voorzitters zijn in
2021 twee keer bij elkaar gekomen. Uitwisseling van de stand van zaken is een vast punt op de
agenda. Daarnaast is er uitgebreid gesproken over de toekomst van de Regionale Adviesraad van
2022, zie ook 4.4.
6. Bijgewoonde bijeenkomsten
We hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan plaatselijke en regionale bijeenkomsten. Enerzijds
om kennis te delen, anderzijds om kennis op te halen. Deelname aan bijeenkomsten is een vast punt
op de agenda. We koppelen terug welke informatie en/of signalen we gehoord hebben. Het betreft,
onder andere, bijeenkomsten over Beschermd Wonen en Opvang en bijeenkomsten van het
Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp.
7. Communicatie
De Adviesraad heeft een eigen website, https://asd-sliedrecht.nl/. De vastgestelde verslagen en
uitgebrachte adviezen worden op de website gezet.
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8. Leden
In 2021 hebben we afscheid genomen van drie leden en is er een nieuw lid bijgekomen. De
samenstelling was/is als volgt:
De heer L. Broekhuizen
De heer W. van der Elst, vanaf half april
De heer H. Kazen, tot half maart
De heer P. de Keijzer, voorzitter
De heer P. Korevaar
De heer D. van Mourik, vice voorzitter
Mevrouw A. Schild, tot 1 juni
Mevrouw K. Schilt
Mevrouw S. Stout, tot 1 september
De heer H. Visser
9. Ondersteuning
De ondersteuning van de Adviesraad wordt geleverd door mevrouw M. Teunissen, projectleider bij
Zorgbelang Inclusief. Zij maakt, onder andere, de verslagen van de vergaderingen, stelt in overleg met
de voorzitter en de contactambtenaar de agenda voor de vergaderingen op, stelt in overleg met de
leden van de Adviesraadraad de conceptadviezen op, het concept jaarverslag en geeft beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning. Ook geeft zij regelmatig relevante informatie door aan de
leden van de Adviesraad.
10. Financiën

Reguliere secretariële
ondersteuning Zorgbelang
ASD
Presentiegelden leden ASD
Aanvullende middelen
facilitering ASD

Begroot 2021
€ 9.813,-

Uitgegeven 2021
€ 9.877,89

€ 2.250,€ 2.637,-

€ 1760,50
€ 363.50

De Adviesraad is binnen het budget gebleven dat voor 2021 beschikbaar is gesteld door de gemeente
Sliedrecht.
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