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Agenda-
punt 

Omschrijving 

1 Na een korte voorstelronde gaan we in gesprek met de wethouder Cees Paas over het Hoofdlijnen- 
akkoord 2022-2026, zie ook Reactie Hoofdlijnenakkoord De wethouder is blij met de reactie en wil graag 
met de ASD optrekken in wat goed is voor Sliedrecht. 
 
Kwetsbare inwoners: alle inwoners die kwetsbaar zijn als het gaat om gezondheid, beperking en/of 
armoede, kortom een diverse groep. De aanpak is niet voor iedereen hetzelfde, bij de uitwerking wordt 
gekeken of er projecten zijn waar meerdere doelgroepen mee geholpen zijn. In Sliedrecht zijn inwoners 
kwetsbaarder dan gemiddeld in Nederland: er woont een grote groep laagopgeleiden met een beperkt 
inkomen, 37% van alle woningen is sociale huur. De WOZ-waarde van de koopwoningen is laag. 
Woningen: er worden nieuwe huizen gebouwd, vooral voor de midden en hogere inkomens. Dan kunnen 
ook hoger opgeleide mensen zich hier vestigen. Daarnaast zijn er inwoners die willen doorstromen naar 
een groter/duurder huis. De kleinere/goedkopere woningen komen hierdoor beschikbaar voor starters. 
Een wijk moet een mix zijn van allerlei mensen, niet alleen mensen die werken, dan krijg je geen sociale 
cohesie.  
 
Zelfredzaamheid: wat kunnen mensen zelf en waar kan het sociale netwerk helpen. Het gaat om twee 
begrippen: normaliseren en inclusiviteit. In Sliedrecht moet iedereen, ongeacht wie hij/zij is, kunnen 
opgroeien en wonen. De gemeente wil jongeren stimuleren om mee te doen, bijvoorbeeld met sport. Als 
het nodig is, wordt er jeugdhulp ingezet. Maar nu maken veel jongeren gebruik van jeugdhulp en de vraag 
is of dat nodig is. De gemeente wil dat jongeren op een normale manier op kunnen groeien. 
 
Normaliseren: mensen kunnen ‘afwijken van de norm’, dat is normaal. Er moet niet direct een label 
gegeven worden, De manier van kijken naar wat normaal is, is relatief nieuw. Binnen het Bonkelaarhuis 
zijn de medewerkers al begonnen met het normaliseren. Er wordt gekeken of inwoners gebruik kunnen 
maken van, bijvoorbeeld, algemene voorzieningen ipv dagbesteding. 
Een deel van de zorgvragen kan opgevangen worden doordat  kinderen weerbaarder zijn en/of ouders of 
iemand in de omgeving die het kind kan opvangen. Ouders hebben ook aandacht nodig, ze stellen zelf 
vaak hoge eisen aan hun kind. Het idee van de maakbaarheid kan niet meer. Nu is het idee dat als je kind 
dyslexie heeft, je recht hebt op ondersteuning. Het is de bedoeling dat deze aparte ondersteuning niet 
meer wordt gegeven, in het onderwijs wordt aandacht gegeven aan kinderen met dyslexie. 
De gemeente heeft het onderwijs, ouders, jeugdwelzijnswerk/jongerenwerk en het Bonkelaarhuis nodig 
om dit voor elkaar te krijgen. Het college wil signalen afgeven aan de samenleving. Dit zal in eerste 
instantie vanuit het Bonkelaarhuis/welzijnswerk zijn. Maar ook met de jeugdgezondheidszorg: kijk wat 
een baby wel kan, hoe kan een kind opgroeien op een manier die passend is voor hem/haar.  

  Verslag vergadering   
29 augustus 2022 van 19.30-21.30 uur 
 

 

 

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

https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/08/Reactie-Hoofdlijnenakkoord.pdf
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Het onderwijs is al bezig met inclusiviteit (kinderen met en zonder ‘rugzakje’ zitten bij elkaar). Scholen 
moeten hier wel voor toegerust worden, ze willen bijvoorbeeld kleinere klassen. 
 
Wijken/buurtverenigingen: vroeger waren er buurtverenigingen/wijkplatforms in de wijken. Via de 
buurtvereniging waren mensen verbonden met elkaar. De gemeente wil deze beweging weer terug in de 
wijk, via de buurtvereniging kunnen inwoners die eenzaam zijn contact leggen met elkaar. Het is de 
bedoeling dat inwoners verantwoordelijk gemaakt worden voor hun wijk, ook met een budget. De 
gemeente wil investeren in wijken. 
 
Twee drijvers: gezonde kijk op de wereld en financiën. Gezonde kijk op de wereld:  je accepteert met 
elkaar dat er een grote verscheidenheid is aan mensen. We moeten niet proberen iedereen op een hoger 
level te krijgen, niet iedereen hoeft het maximale te krijgen.  
Financiën: zoals het nu gaat, is het financieel niet vol te houden. De gemeente hoopt dat ‘normaliseren en 
inclusiviteit’ oplossingen bieden, alle plannen zijn niet op korte termijn te realiseren. 
 
Rol van de ASD: de ASD is de ogen en oren van de samenleving, welk signalen krijgt de ASD binnen over 
wat wel of niet goed gaat. Bijvoorbeeld het risico bestaat dat het model dat de gemeente voorstaat, 
doorschiet. Inwoners hebben wel zorg nodig maar worden verwezen naar een algemene voorziening.  
Aandachtspunt: het duurt lang voor je een relatie hebt opgebouwd met mensen met een psychiatrische 
achtergrond, je hebt hier expertise voor nodig. Dat kun je niet vragen van vrijwilligers, zoals een 
sportvereniging. We geven aan dat de gemeente hier niet te gemakkelijk over moet denken. Een groep 
mensen heeft professionele ondersteuning nodig. 
Naast signalen ophalen, wil de ASD meekijken met/adviseren over voorgenomen beleid. Dat is de 
toegevoegde waarde van de ASD. 
 
Zorg echt nodig: iemand die echt zorg nodig heeft, moet dit krijgen. De wethouder geeft aan dat we zijn 
doorgeschoten.  Accepteer dat het af en toe tegenzit. In het Bonkelaarhuis wordt gekeken op welke 
manier mensen het beste geholpen zijn (sociaal netwerk, algemene of maatwerkvoorziening). Ook 
zorgprofessionals werken al steeds meer op deze manier. 
 
Werkprogramma: de eerste contouren zijn er al. Eind september is het concept waarschijnlijk klaar en 
kunnen we hier een advies over uitbrengen. In het werkprogramma staat meer over jeugd, in 
tegenstelling tot het Hoofdlijnenakkoord. 
Het duurt ruim een half jaar voor er een werkprogramma is. De wethouder geeft aan dat het tijd gekost 
heeft om input op te halen uit de samenleving. Binnen vier jaar is niet alles gerealiseerd, maar het begin is 
gemaakt.  
 
Energieslag, zie Aanvragen eenmalige energietoeslag - Sociale Dienst (socialedienstdrechtsteden.nl) 
 
Energiebesparende maatregelen: er is een project gestart voor 700 huishoudens om energiebesparende 
maatregelen te nemen. Er is een subsidie van € 55,- per huishouden om energie te besparen, zoals 
tochtstrips en ledlampen. Mensen krijgen meteen een folder van het Bonklaarhuis. Mogelijk wordt dit 
project nog uitgebreid.  
Mensen die bij de voedselbank komen, krijgen een brief over de energiebesparende maatregelen. Als ze 
willen, komt de gemeente naar hen toe. 
 

3 Verslag vergadering 20 juni 2022: wordt vastgesteld.  
 
Actiepunten: 
Adrie heeft een opzet voor ‘wist je dat’ naar Lennart en Wouter gestuurd. Beiden hebben nog geen tijd 
gehad ernaar te kijken. De website is technisch klaar om berichten te delen via sociale media. 
 

https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/aanvragen-eenmalige-energietoeslag
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4 Kernteams/aandachtsgebieden 
 
Regionale adviesraad en doorontwikkeling naar een breder sociaal domein, het verslag van 4 juli wordt 
voor kennisgeving aangenomen.  
 

5 In gesprek met de gemeente 

Stand van zaken diverse onderwerpen: wordt voor kennisgeving aangenomen. 

• Herijking Wmo-beleid: welke keuzes kunnen we maken? Er komt op termijn ook een nieuwe 
verordening. 

• Mantelzorg: in oktober/november komt er een sessie om hier concrete plannen over te maken. 
Daarna krijgen we een update van Nathalie. 

• Coalitie erbij: loopt goed volgens Nathalie 

• Monitor sociaal: komt de volgende keer op de agenda. Vragen: 
- Aandacht voor inwoners die laaggeletters zijn en mensen die moeite hebben met de 

overheid. Er is bij de bibliotheek een Informatiepunt Digitale Overheid, IDO. We vinden het 
Bonkelaarhuis een goed plek voor een IDO 

- Mensen zijn niet meer gaan sporten, maar zijn ze wel meer gaan wandelen? 
 
We missen de informatie  over armoedebeleid en participatie: Jeroen heeft het erg druk.  
 

7 Volgende vergadering: 13 oktober. Tijd 19.30-21.30 uur. Meerwaarde van de Adviesraad.  De wethouder 
Cees Paas, Jeroen, Diana en Nathalie zijn hierbij aanwezig. 
 

 

file:///C:/Users/MariÃ«tteTeunissenLee/Downloads/Monitor%20Sociaal%202021%20-%20Sliedrecht.pdf
https://hulp-bij-internetten.gidsvoornederland.nl/product/6629495.informatiepunt-digitale-overheid.html

