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Agenda-
punt 

Omschrijving 

1 Armoede en herijking minimabeleid: we nodigen Jeroen Loeve uit om met hem door te praten over de 
herijking van het minimabeleid en armoede. We zien dat steeds meer mensen niet (goed) rond kunnen 
komen. Daarnaast willen we met Jeroen doorpraten over de stand van zaken mbt de Participatiewet (wat 
is er veranderd en gaat er veranderen voor inwoners). 
 
Bureaucratie en regels kunnen goede hulp/ondersteuning in de weg staan. Het gaat om de menselijke 
maat. Daarnaast zien we wantrouwen vanuit de overheid/gemeente richting inwoners. Voorbeeld: een 
bijstandsgerechtigde mag € 1.200,00 per jaar krijgen. Dit wordt dan niet afgetrokken van de uitkering, 
maar er wordt wel aangegeven wat iemand je mag geven. We moeten ervoor waken dat de inwoners niet 
de dupe worden van allerlei regelingen.  Zodra er uitzonderingen zijn, worden hier regels voor gemaakt. 
De professionals in de uitvoering moeten uitzonderingen kunnen maken als de persoon daarmee echt 
geholpen wordt. We willen een betrouwbare overheid met oog voor de menselijke maat. 
 
Hoppervervoer: we willen inzicht in wat er met klachten gebeurt, wat ‘leer’ je ervan en wat wordt eraan 
gedaan om te voorkomen dat het nog een keer voorkomt? We willen dat dit transparant gemaakt wordt. 
Wat betreft klachten, we horen dat mensen geen klacht indienen, dat willen of kunnen ze niet. Als je 
digitaal een klacht indient, moet je een bericht krijgen dat je klacht is ontvangen. De ervaring leert dat je 
geen reactie krijgt als je digitaal een klacht indient. 
 
Casuïstiek: we gaan casuïstiek verzamelen. Peter en Lennart mailen casussen naar Mariette. Piet, Adrie en 
Mariette halen hier een rode draad uit. We kunnen dit bespreken met de wethouder en/of meenemen in 
adviezen die we geven. In de complexe casussen die we kort besproken hebben, komt naar voren dat 
niemand de regie pakt en de cliënt zo niet de hulp krijgt die nodig is. 
 
Kortlopende pilots of projecten 

• We vragen ons af of de Wijk-GGD’ers er nog zijn?1 

• Inloop van Yulius voldoet in een behoefte. De inloop is nu gevestigd in een school. De school 
wordt afgebroken. De vraag is waar deze mensen dan naar toe moeten. De Reling is geen optie, 
de vrees is dat de groep hier niet naartoe gaat2.  

 
1 Reactie van Nathalie via de mail (18-5-22): Ja, die zijn gewoon nog actief. Dit loopt goed. 
2 Reactie van Nathalie via de mail (18-5-22): Wanneer het oude schoolgebouw gesloopt wordt (er zijn 
overigens nog geen definitieve besluiten genomen over deze locatie), zal de inloop inderdaad 
moeten verhuizen. Er is nu nog geen vervangende locatie, maar er zal uiteraard gezocht worden naar 
een geschikte nieuwe locatie wanneer het zo ver zal zijn. 

  Verslag vergadering   
16 mei 2022 van 19.30 – 21.30 uur 
 

 

 

Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter), Dick van Mourik, Henk Visser, Adrie Romijn, Lennart Broekhuizen, Peter 
Korevaar (leden) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris)  
 
Afwezig: Cockie Rutten, Wouter van der Elst (leden) en Nathalie Klomp (gemeente Sliedrecht) 
 

https://www.yulius.nl/locatie/wijkgerichte-zorg-inloop-sliedrecht/
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2 Communicatie: naast de website gaan we gebruik maken van Instagram. Adrie gaat dit bijhouden.  We 
kunnen er berichten opzetten over de vergaderingen, de werkbezoeken en de overleggen met de 
wethouder. Onze doelgroep zijn de inwoners van Sliedrecht. 
 

3 Kernteams/aandachtsgebieden 

Regionale adviesraad en doorontwikkeling naar een breder sociaal domein,  

• Wie wil de verbinder zijn voor de Cliëntenraad regio Drechtsteden: Cockie wordt de verbinder, ze 
al is lid van de Cliëntenraad 

• Wie sluit aan op de bijeenkomst van 9 juni a.s.: Piet, Adrie, Cockie, Lennart en mogelijk Dick 
 
Sollicitatiecommissie Bonkelaarhuis (vraag van Diana en Margret): we vinden het heel belangrijk om ook 
het inwonersperspectief een goede plek te geven in het Bonkelaarhuis, ook bij de aanname van nieuwe 
professionals. Wij zouden het daarom leuk vinden om de Adviesraad hier ook in te betrekken, door hen te 
vragen of zij deel willen nemen aan de sollicitatiegesprekken door één lid van de Adviesraad af te 
vaardigen. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als de leden van de Adviesraad een betrokken 
inwoner kunnen aandragen, die deel wil nemen aan de sollicitatie.  
Onze reactie: we waarderen de vraag, maar we zien geen rol voor onszelf. We kunnen niet beoordelen of  
een sollicitant geschikt is. We hebben te weinig kennis over de inhoud van de functie en past iemand in 
het team? We kunnen deze expertise niet leveren. Daarnaast zijn we een onafhankelijke adviesraad. Als 
we zitting nemen in een sollicitatiecommissie zijn we bang dat we onze onafhankelijkheid verliezen. 
 
Toegevoegd waarde van de Adviesraad: we besteden hier een aparte vergadering aan, op 
maandagavond 29 augustus. We nodigen Nathalie, Jeroen, Diana en de wethouder uit. We bespreken met 
hen wat zij de toegevoegd waarde van de adviesraad vinden. En wat  zien wij als toegevoegd waarde of 
waar zien wij onze toegevoegde waarde? Op basis van de ervaringen kunnen we bespreken of we op 
dezelfde manier door moeten gaan of wellicht een andere insteek kiezen. Het is handig als we vooraf een 
paar vragen hebben om de discussie te leiden.  
 
Afspraken mbt reis- en parkeerkostenvergoeding: we stellen voor een vergoeding te geven aan de leden 
die dit willen. Mariette bespreekt dit met Nathalie. Voorstel van Piet bespreken we op 20 juni. 

4 Volgende vergadering: 20 juni. Tijd 19.30-21.30 uur 
Vergaderdata 2022: 
29 augustus ipv 6 september 
10 oktober ipv 11 oktober 
19 december ipv 13 december 
 
Overleggen met de wethouder: 

• donderdag 28 juli; 16:00 - 17:30: Wouter, Dick, Piet, Lennart, Adrie, Peter 

• donderdag 15 september; 16:00 - 17:30: Wouter, Dick, Piet, Lennart, Henk, Adrie 

• dinsdag 8 november; 16:00 - 17:30: Wouter, Dick, Henk, Piet, Lennart, Adrie, Peter 
 

 
Actielijst (bijgewerkt t/m 17 mei 2022) 
 

Nr. en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door Uitgevoerd? 

2 25-1-22 Overzicht van de thema’s waar de gemeente mee aan de 
slag gaat (na de gemeenteraadsverkiezingen) 

Nathalie  



3 
 

1 15-3-22 Bespreken rendement van de Adviesraad in een apart 
overleg 

Piet en Mariette  

 
 

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 

Oktober 2022  

 

 Adviezen  

Datum Document  Status 

11-1-22 Hoppevervoer voor 75+ Informeel 
advies 

11-2-22 Analyse regeerakkoord Gevraagd 
advies 

17-5-22 Advies stopzetten kostendelersnorm in de Drechtsteden Ongevraagd 
advies 

 
 

https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Hoppervervoer-voor-senioren.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/Analyse-regeerakkoord-11-2-2022.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/05/Advies-loslaten-de-kostendelersnorm-in-de-Drechtsteden.pdf

