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Agenda-
punt 

Omschrijving 

1 Meerwaarde/toegevoegde waarde van de Adviesraad: in gesprek met de wethouder Cees Paas, Nathalie 
Klomp, Diana Vonk en Jeroen Loeve 
 
Waarom hebben we een Adviesraad en wat hebben we eraan als gemeente. Wat gaat goed:  

• Grote betrokkenheid en enthousiasme van de ASD om gevraagd en ongevraagd advies te geven 

• Gemeente en ASD weten elkaar goed te vinden, er wordt snel geschakeld 

• De ASD is voltallig, dat is mooi in deze tijd 

• De ASD ziet dat we ertoe doen 
 
Wat kan beter: de gemeenteraad is zich bewust dat er een ASD is en vindt het advies belangrijk. Het 
‘gebruik’ van de ASD kan actiever. Voorbeelden: de jeugdhulpverordening is vastgesteld, de gemeente- 
raad vroeg wat de ASD hiervan vond. De gemeente had hier de ASD om advies kunnen vragen. Dit willen 
ze beter doen. Advies over het minimabeleid werd pas in de laatste fase gevraagd. Er waren veel vragen in 
het advies. De gemeente had de ASD beter aan de voorkant mee kunnen nemen. Hoe eerder de ASD erbij 
betrokken wordt, hoe minder vragen er in een advies staan (de vragen zijn dan al beantwoord in een 
overleg). Het advies is dan ook een ‘echt’ advies. De gemeente moet de ASD zien als een ’lust’ ipv een 
‘last’. Jeroen geeft aan dat de ASD wat duidelijker stelling mag nemen. De gemeente maakt haar eigen 
afweging om (delen van) een advies al dan niet over te nemen.  
 
Als de ASD eerder betrokken wordt, is het ook veel leuker. We kunnen beter laten zien wat we doen en 
dan komen mensen nog meer naar ons toe. De ASD wil betrokken worden als er een eerste concept ligt.  
 
Themasessies: de wethouder stelt voor om per vergadering een thema op te pakken, ongeacht of er een 
beleidsstuk komt. In de lijn zoals we dat de afgelopen jaren met Diana Vonk hebben gedaan. Zij gaf 
bijvoorbeeld een toelichting op ontwikkelingen rond het Bonkelaarhuis. Tijdens de sessie kan de ASD 
vragen stellen, informeel advies geven en als er aanleiding voor is een (ongevraagd) advies geven. De ASD 
richt zich op de inhoud vanuit inwonersperspectief. 
Bij de toelichting op een thema is het belangrijk aan te geven wat lokaal en wat regionaal geregeld is. Ook 
als een thema regionaal is, zoals het Wmo-vervoer, kunnen we dit lokaal oppakken en een advies 
uitbrengen. 
 
Overzicht thema’s: de gemeente maakt een overzicht van de thema’s die in 2023 gaan spelen. Op 30 
januari beginnen we met de herijking van het Wmo-beleid.  
 
Dubbele petten: de ASD is zich ervan bewust dat een aantal leden vanuit hun werk mogelijk een dubbele 
pet heeft. De ASD luistert naar deze ervaringen, maar houdt de rollen zuiver. 

Verslag vergadering   
19 december 2022 van 19.30-21.30 uur 
 

 

 

Aanwezig: Piet de Keijzer (voorzitter) Dick van Mourik, Adrie Romijn, Cockie Rutten, Peter Korevaar (leden), Nathalie 
Klomp (gemeente Sliedrecht) en Mariëtte Teunissen (Zorgbelang Inclusief, ambtelijk secretaris)  
Afwezig:  Wouter van der Elst, Henk Visser en Lennart Broekhuizen 
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Het mobiliseren van de achterban is lastig. De ene keer heeft de ASD zelf de expertise, de andere keer is 
het meer op basis van ‘boerenverstand’. Het cliëntervaringsonderzoek, de monitor sociaal domein en 
gesprekken met inwoners vormen mede de input voor de adviezen. 
 
Deskundigheidbevordering: er is een budget om gebruik te maken van de trainingen van de Koepel van 
Adviesraden. Dick geeft aan als hij een training wil volgen. Ook andere leden kunnen hier natuurlijk 
gebruik van maken. 
  

2 Verslag vergadering 14 november 2022: vastgesteld. Nav:  
Meer dak en thuislozen: met de komst van de Wlz (een groep cliënten ging over van de Wmo naar de Wlz) 
is er een groep bijgekomen die tussen wal en schip valt. Ze hebben een indicatie voor de Wlz, maar er zijn 
geen bedden voor deze mensen, als ze uitvallen. Een groep is niet onder te brengen. Bij een crisis is er 
ruimte, maar als mensen gestabiliseerd zijn, staan ze weer op straat. Er is 25% aan bedden ingeleverd. 
Uitbreiden kan nauwelijks want er is een tekort aan personeel. De opvang zit in Dordrecht. Als je in 
Sliedrecht op straat komt, dan moet je naar Dordrecht. 
Peter en Dick gaan in gesprek met de Wijk GGD. Na dit gesprek wordt het een thema voor de ASD. Daarbij 
kijken we ook waar de lokale en de regionale verantwoordelijkheid ligt.  
 

3 Kernteams/aandachtsgebieden: 
 
Vervoer:  

• Een vervoerder heeft zich teruggetrokken, gelukkig kan een andere vervoerder de ritten 
overnemen 

• Het reizen in de daluren wordt gestimuleerd 

• Ritten moeten 24 uur van tevoren geboekt worden, tenzij er sprake is van spoed 

• Het gebruik van de Wijkhopper wordt gestimuleerd. Hier kan geen rolstoel of scootmobiel in. 
Daarnaast is het niet erg comfortabel. Stroomlijn wil inzetten op betere Wijkhoppers met betere 
accu’s 

• Klanten worden opgeroepen daar waar het kan, gebruik te maken van alternatief vervoer, zie ook 
overzicht. Ook mensen uit het netwerk rijden vaker. 

• Het percentage op tijd rijden is gestegen en het aantal ritten is afgenomen (klanten reizen niet of 
met ander vervoer. Het beroep op ANWB-automaatje is flink toegenomen) 

 
De Cliëntenraad Regio Drechtsteden zoekt nieuwe leden (het gaat vooral om mensen met een uitkering). 
Voor een deel van deze doelgroep is het lastig om beleidsstukken te lezen. Een alternatief is dat zij hun 
ervaringen delen en anderen de beleidsstukken lezen en adviseren. 
 

4 Infographic Monitor sociaal domein Sliedrecht 2021: er zijn nogal wat verschillen ten opzichte van de 
voorgaande periode. Corona is waarschijnlijk de oorzaak. De vragenlijst is afgenomen in coronatijd. In 
2024 komt er weer een (grote) monitor.  
Nathalie geeft aan dat de resultaten in het team besproken worden. Het is vaak een bevestiging van het 
beeld dat er al is. Het is geen aanleiding om meteen het beleid aan te passen. 
  

5 Volgende vergadering 30 januari: Cockie zit voor, ze bereidt de vergadering samen met Piet voor. Op 20 

maart is Dick de voorzitter. 

 

https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/

