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Agenda-
punt 

Omschrijving 

1 Sliedrecht Doet: toelichting door Deborah Korevaar (SWS). Sliedrecht Doet is een website die het online 
platform voor verbinding en ontmoeting gaat worden. Ze zitten nu in de testfase. Ze willen zichtbaar 
maken wat er in Sliedrecht gebeurt. Ze beginnen met de maatschappelijke organisaties, later kunnen ook 
andere organisaties, zoals onderwijs aansluiten. Je kunt meedoen aan een van de activiteiten of je kunt 
zelf vrijwilliger worden.  
Op de Communitiespagina maken we een pagina aan. We kunnen op de website een vacature voor 
nieuwe leden plaatsen. Ook is het mogelijk om een poll te plaatsen bij nieuwsberichten om zo de 
mening/ervaring van inwoners op te halen. 
Breed bekend maken: vanaf 1 januari wordt de website gelanceerd, de communicatiemedewerker van het 
Bonkelaarhuis heeft hier tijd voor gekregen. De ASD zal Sliedrecht Doet ook delen via de sociale media.  
Het zou mooi zijn dat als we iets op Instagram zetten dit meteen gelinkt kan worden met een 
nieuwsbericht op Sliedrecht Doet, Deborah gaat na of dit mogelijk is. 
 

2 Verslag vergadering 29 augustus 2022: wordt vastgesteld. Nav: zie Collegewerkprogramma 2022-2026. 
Energietoeslag in Sliedrecht in 2022 en in 2023. Hoe verloopt het met de energiebesparende 
maatregelen? Reactie van Jeroen via de mail (17-11-22): Momenteel wordt dit project uitgevoerd en 
hebben we bijna 700 huishoudens bereikt! Nu worden nog extra gerichte acties ingezet om inwoners te 
bereiken. Naar verwachting zal het project eind november worden afgerond. Mijn collega's van 
duurzaamheid zijn nu bezig om na te denken over vervolgacties in 2023. In 2023 krijgen we vanuit het Rijk 
nieuwe middelen om nieuwe acties uit te kunnen zetten.  
Meer informatie over de collectieve zorgverzekering: Gemeentepolis Drechtsteden - Sociale Dienst 
(socialedienstdrechtsteden.nl)  Einde aan de collectiviteitskorting (reactie van de SDD): "De CZM is 
inderdaad duurder dan voorgaande jaren. Zorgverzekeraar VGZ heeft net als de andere zorgverzekeraars 
de premie verhoogd. De basisverzekering is met 10,3% gestegen. Dit komt hoofdzakelijk door de 
toenemende kosten in de zorg (mede door stijging van lonen) en een hoger zorgverbruik. De afschaffing 
van de collectiviteitskorting heeft ook een effect gehad. VGZ hanteerde namelijk nog een korting van 3% 
op de basisverzekering en deze is komen te vervallen. In 2022 betekende dit een korting van €4,-. 
Hieronder zijn de premies van 2022 en 2023 naast elkaar gezet. Een meevaller is gelukkig dat ook de 
zorgtoeslag voor 2023 naar verwachting fors gaat stijgen met ongeveer € 35,0 euro per maand."  
     
Gemeentepolis Drechtsteden    2022                  2023                  Verschil 2022/2023 % 
VGZ Compact                                € 137,92    € 152,85     10,8% 
VGZ Compleet                                € 164,32    € 181,20      10,3% 
VGZ compleet + € 0,- eigen risico € 180,22    € 196,60      9,1% 
 
Communicatie: Adrie probeert regelmatig ‘iets’ te posten. Ze wil hier graag foto’s van Sliedrecht bij 
zetten. Nathalie vraagt bij de afdeling communicatie of zij foto’s hebben die de Adviesraad kan gebruiken. 

  Verslag vergadering   
14 november 2022 van 19.30-21.30 uur 
 

 

 

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

https://www.sliedrechtdoet.nl/
https://www.sliedrechtdoet.nl/communities/adviesraad-sociaal-domein-sliedrecht/
file:///C:/Users/MariÃ«tteTeunissenLee/Downloads/Collegewerkprogramma%20Gemeente%20Sliedrecht%202022-2026.pdf
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/energieinformatie
https://www.sliedrecht.nl/Nieuws_bekendmakingen/Nieuws/Nieuwsarchief/2018:J3I3evZqSJyZhA66OM5PSA/November/Energietoeslag_2023
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd
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3 Kernteams/aandachtsgebieden 
Minimabeleid gemeente Sliedrecht: advies wordt vastgesteld.  
 
Vervoer met de Hopper: er zijn maatregelen genomen ivm de problemen rond het vervoer. We hopen 
dat de maatregelen effect hebben. De voortgang wordt besproken in het Vervoersplatform.  
 
Regionale adviesraad en doorontwikkeling naar een breder sociaal domein, het verslag van 26-9 en de 
brief over de verbreding van de Regionale Adviesraad, 13-10 worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
Agenda huisvesting kwetsbare groepen (bericht van Peter via de mail): afgelopen donderdag 10 
november zijn we met afvaardiging van verschillende adviesraden bij elkaar geweest om te praten over de 
invulling van de nieuwe agenda Huisvesting Kwetsbare groepen. We hebben met elkaar gesproken over 
een wenselijke situatie voor kwetsbare die niet plaatsbaar zijn in bijvoorbeeld een instelling maar wel 
zorgbehoeftig zijn. We spreken dan over dak- en thuislozen met psychiatrische aandoening en/of 
verslaving en/of lvb problematiek. We zien echter ook dat er mensen op straat komen vanwege financiële 
problemen of bijvoorbeeld echtscheiding.  
We hebben een wens voor de nieuwe agenda geformuleerd die in het kort inhoud dat we niemand meer 
op straat willen hebben en dat passende en onvoorwaardelijke hulpverlening geleverd moet worden. De 
mooie volzin die geformuleerd is, is vandaag aangeleverd c.q. besproken in een overleg waar de agenda 
huisvesting kwetsbare personen besproken werd. De uitkomst van het overleg van vandaag krijgen wij 
weer teruggekoppeld en voor 6 januari staat er weer een overleg gepland met de vertegenwoordigers van 
de adviesraden om hierop weer een reactie te formuleren. 

4 In gesprek met de gemeente 

Stand van zaken diverse onderwerpen: wordt voor kennisgeving aangenomen.  
De herijking van het Wmo-beleid willen we graag bespreken zodra er een concept is, zodat we op tijd een 
advies kunnen geven. 
 

5 • Vergaderdata 2023 worden aangepast 

• Volgende vergadering: 19 december. Tijd 19.30-21.30 uur. Meerwaarde van de adviesraad. We 
formuleren vooraf de vragen die we naar de wethouder, Jeroen, Diana en Nathalie sturen. 

• Voorstel: om de beurt is een van de leden voorzitter van de vergadering. Piet blijft officieel 
voorzitter. Door het voorzitterschap van een vergadering ben je als lid meer betrokken. Piet en 
Cockie willen dit. 

 

 
Actielijst (bijgewerkt t/m 15 november 2022) 
 

Nr en 
vergadering 

Actie/besluit Actie door  Uitgevoerd? 

5. 20-06-22 Gesprek organiseren met GGD over de vragen van 
de adviesraad 

Peter en Dick  

1. 14-11-22 Kan de Adviesraad gebruik maken van foto’s van 
Sliedrecht? 

Nathalie  

 
 

PM-lijst Termijn  

Afgesproken 
januari 2021 

Dick van Mourik is plaatsvervangend 
voorzitter 

Januari 2021  

 

https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Advies-Minimabeleid-Sliedrecht.pdf
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/stroomlijn-start-met-maatregelen-voor-het-drechthoppervervoer
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 Adviezen  

Datum Document  Status 

11-1-22 Hoppevervoer voor 75+ en reactie Informeel advies 

11-2-22 Analyse regeerakkoord Gevraagd advies 

17-5-22 Advies stopzetten kostendelersnorm in de Drechtsteden en 
reactie 

Ongevraagd advies 

16-8-22 Reactie Hooflijnenakkoord 2022-2026 Gevraagd advies. 
Reactie besproken in 
de vergadering van 
29-8-22 

15-11-
22 

Advies Minimabeleid en reactie Gevraagd advies 

 

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/2022/11/Advies-Minimabeleid-Sliedrecht.pdf
https://asd-sliedrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Antwoordbrief-zienswijze-Adviesraad-Sociaal-Domein-Sliedrecht.pdf

