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1. Inleiding 
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.  
Onze uitgangspunten zijn een betrouwbare overheid en het toepassen van de menselijke maat. Het 
belang van de inwoner staat wat ons betreft voorop en als de situatie daarom vraagt, worden niet 
onverkort protocollen en/of regels toegepast. 
 
In dit jaarverslag worden de activiteiten beschreven van de Adviesraad in 2022.  
 
2. Vergaderingen 
De Adviesraad heeft zeven keer vergaderd. In het begin van het jaar hebben we een paar keer 
digitaal vergaderd, daarna gelukkig weer fysiek. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen 
staan op onze website en treft u hier1 aan. 
 
2A Contactambtenaar 
Nathalie Klomp Siebeling is onze contactambtenaar. Zij was bijna altijd aanwezig bij de 
vergaderingen. Goede samenwerking met de contactambtenaar is voor ons erg belangrijk, hierdoor 
blijven de lijnen tussen de Adviesraad en de gemeente kort. 
 
2B Sprekers 
Verschillende keren hebben sprekers uitgenodigd om ons bij te praten over actuele ontwikkelingen:  

• Op 25 januari sloot Amber Engelsman, coördinator Sociaal Juridische Diensten bij het 
Bonkelaarhuis aan. Ze heeft een toelichting gegeven op de Hulp bij Thuisadministratie en de 
sociaaljuridische diensten. 

• Op 15 maart hebben Diana Vonk en Margret van Schie een toelichting gegeven op de 
ontwikkelingen van het Bonkelaarhuis 

• Op 14 november heeft Deborah Korevaar, vrijwilligerscoördinator bij Stichting welzijnswerk 
Sliedrecht, een toelichting op de nieuwe website Sliedrecht Doet. Naar aanleiding van deze 
toelichting hebben we een pagina aangemaakt bij communities.  

 
2C ‘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. Nathalie 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 AutoMaatje, Wijk-GGD’ers, Werkafspraken preventie 
huisuitzettingen, het lokale hitteplan, herijking Wmo-beleid en Coalitie Erbij. 
 
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. 

• Maatschappelijke ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en eenzaamheid 
(Wmo), inclusief beschermd wonen: Piet de Keijzer, Henk Visser en Peter Korevaar (met 
name beschermd wonen en huisvesting kwetsbare groepen) 

 
1 De blauw/onderstreepte woorden bevatten een link naar meer informatie. 

https://asd-sliedrecht.nl/verslagen-2020-adviesraad-sociaal-domein/
https://asd-sliedrecht.nl/verslagen-2020-adviesraad-sociaal-domein/
https://asd-sliedrecht.nl/verslagen-2022/
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verslag-ASD-Sliedrecht-25-januari-2022.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-ASD-Sliedrecht-15-maart-2022.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2023/02/Verslag-ASD-Sliedrecht-14-november-2022.pdf
https://www.sliedrechtdoet.nl/
https://www.sliedrechtdoet.nl/communities/adviesraad-sociaal-domein-sliedrecht/
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• Werk en Inkomen (Participatiewet, inclusief armoedebestrijding en schuldhulpverlening): 
Dick van Mourik, Lennart Broekhuizen en Wouter van der Elst. 

• Jeugd (jeugdhulp, inclusief het jeugdwelzijnsbeleid en passend onderwijs): Cockie Rutten en 
Adrie Romijn 

• Andere onderwerpen die specifiek aandacht vragen, zoals 
o Implementatie VN-verdrag, Rechten van mensen met een beperking: alle leden.  
o Externe communicatie:  

▪ Redactie/beheer website: Piet de Keijzer en Lennart Broekhuizen (beheer) 
▪ Twitter/Instagram: Adrie Romijn 

 
Piet de Keijzer sluit aan bij een kernteam, als dat nodig 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 Hoppervervoer voor senioren, 11 januari  
Samen met de andere adviesraden uit de regio Drechtsteden hebben we een advies uitgebracht over 
het Hoppervervoer voor senioren. We pleitten voor herinvoering van de Hopperpas voor senioren 
van 75+, zonder indicatie. Mede door de Hopper kunnen zij (weer) deelnemen aan de samenleving. 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Sociaal gaf aan in een reactie aan dat ons signaal wordt 
betrokken bij de aanbesteding van het Hoppervervoer. 
 
4.2 Analyse regeerakkoord, 11 februari 
Op verzoek van Nathalie Klomp-Siebeling hebben we een reactie gegeven op de analyse op het 
regeerakkoord vanuit gemeenteperspectief.  
 
4.3 Loslaten kostendelersnorm, 17 mei 
Samen met de andere adviesraden uit de regio Drechtsteden, de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en 
het Platform tegen Armoede Drechtsteden hebben we geadviseerd de kostendelersnorm per 1 juli al 
los te laten. Het AB van de GR Sociaal liet in een reactie weten dit niet te willen doen. De 
voorbereidingen kosten relatief veel tijd en dan zou het al bijna 2023 zijn.  
 
4.4 Reactie op het Hoofdlijnenakkoord 2022-2026, 16 augustus 
Op verzoek van de gemeente hebben we gereageerd op het Hoofdlijnenakkoord. Deze reactie 
hebben we op 29 augustus besproken met wethouder, Cees Paans, en Nathalie Klomp-Siebeling. 
In onze reactie hebben we aandacht gevraagd voor de volgende punten: 

• Integrale benadering, zelfredzaamheid en overbelasting 

• Armoedebestrijding 

• De jeugd in Sliedrecht 

• De regionale samenwerking 

• De rol/betrokkenheid van de Adviesraad 
 
4.5 Advies minimabeleid Sliedrecht, 15 september 
Op verzoek van de gemeente hebben we onze reactie/zienswijze gegeven op het minimabeleid. We 
vinden dat er in Sliedrecht veel gedaan wordt om mensen te helpen mee te kunnen doen in de 
samenleving. De notitie zelf is lastig om te lezen, dat leidde tot de nodige vragen. Op 17 november 
kregen we een reactie waarin we een antwoord kregen op onze vragen. 

https://asd-sliedrecht.nl/
https://twitter.com/asdsliedrecht1
https://asd-sliedrecht.nl/adviezen-2022/
https://asd-sliedrecht.nl/adviezen-2022/
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Hoppervervoer-voor-senioren.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/08/Reactie-op-advies-Wmo-adviesraad-Hoppervervoer-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
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/07/Reactie-AB-op-advies-inzake-kostendelersnorm-30-6-22.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/08/Reactie-Hoofdlijnenakkoord.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/12/Verslag-ASD-Sliedrecht-29-augustus-2022.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-Minimabeleid-Sliedrecht.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Antwoordbrief-zienswijze-Adviesraad-Sociaal-Domein-Sliedrecht.pdf
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5. Meerwaarde van de Adviesraad 
Op 19 december hebben we een vergadering besteed om in gesprek te gaan over de meerwaarde 
van de Adviesraad. Naast de leden waren de wethouder, Cees Paas, en de ambtenaren Nathalie 
Klomp-Siebeling, Diana Vonk en Jeroen Loeve. Dit zijn de ambtenaren waar we regelmatig contact 
mee hebben. We hebben afgesproken dat de gemeente ons eerder betrekt bij de thema’s, zodat we 
vanaf het begin mee kunnen denken/adviseren. Begin 2023 stellen we gezamenlijk de thema’s vast 
waar we mee aan de slag gaan. 
 
6. Deelname aan externe overleggen 
 
6A Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 
Piet de Keijzer is de vaste vertegenwoordiger in de Regionale Adviesraad. De Regionale Adviesraad 
adviseert het AB van de GR Sociaal en de Sociale Dienst Drechtsteden over de maatwerk- 
voorzieningen. De verslagen van de vergaderingen van de Regionale Adviesraad zijn een vast punt op 
de agenda.  
 
Verbreding van de Regionale Adviesraad: het streven is om de Regionale Adviesraad te verbreden 
naar een adviesraad sociaal domein. De eerste stap is de samenwerking met de Cliëntenraad Regio 
Drechtsteden (adviseert het AB van de GR Sociaal over de Participatiewet). Vanuit Sliedrecht is 
Cockie Rutte lid van deze Cliëntenraad. 
 
6B Vervoerspanel Stroomlijn 
Het Vervoerspanel is een werkgroep van de Regionale Adviesraad en adviseert over de Drecht- en 
Wijkhopper. Piet Keijzer is voorzitter van het Vervoerspanel, vanuit zijn rol als lid van de Regionale 
Adviesraad. Ook het verslag van het overleg van het Vervoerspanel is een vast punt op de agenda.  
 
7. 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, huisvesting kwetsbare groepen en 
bijeenkomsten van het Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp. 
 
8. Communicatie 
De Adviesraad heeft een eigen website, https://asd-sliedrecht.nl/. De vastgestelde verslagen en 
uitgebrachte adviezen worden op de website gezet. In de loop van de zomer zijn we gestart met 
Instagram en Twitter. We willen meer bekend geven aan de Adviesraad.  
 
9. Leden 
In 2022 hebben we afscheid genomen van een lid en zijn er twee nieuwe leden bijgekomen. De 
samenstelling was/is als volgt: 
     
Lennart Broekhuizen  
Wouter van der Elst 
Piet de Keijzer, voorzitter    
Peter Korevaar   
Dick van Mourik, vice voorzitter 
Adrie Romijn, per 1-3-2022 
Cockie Rutten, per 1-3-2022     
Karin Schilt, tot 15-2-2022 
Henk Visser 
 

https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2023/02/Verslag-ASD-Sliedrecht-19-12-2022.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/verslagen-2022/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/regionaal-netwerk-clientenparticipatie-jeugdhulp-zhz/
https://asd-sliedrecht.nl/
https://www.instagram.com/asdsliedrecht/
https://twitter.com/asdsliedrecht1
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10. Ondersteuning 
De ondersteuning van de Adviesraad wordt geleverd door Mariëtte 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 beleids-
inhoudelijke en secretariële ondersteuning. Ook geeft zij regelmatig relevante informatie door aan 
de leden van de Adviesraad.  
 
11. Financiën 
De Adviesraad is binnen het budget gebleven dat voor 2022 beschikbaar is gesteld door de gemeente 
Sliedrecht. 
 

 
Begroot 2022 Uitgegeven 

2022 

Reguliere secretariële ondersteuning Zorgbelang 

ASD 

€ 10.084,- € 10.206,25 

Presentiegelden leden ASD € 2.250,- € 2.166,50 

Aanvullende middelen facilitering ASD € 2.366,- € 564,93 

Totaal € 14.700,- € 13.502,61 

Restant 
 

€ 1.197,39 

 

 

 


