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Datum:

12 december 2016

Aanwezig

Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)
Wethouder Dorien Zandvliet en Hans Erkens, beleidsadviseur

Te gast
Afwezig met bericht
van verhindering
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Huug Alblas, Mineke Boon, Rolf de Folter (voorzitter), Wim van Krimpen, Nelleke
Reyneveld, Rita Schook, Joyce Schaper, Harry Struik en Monica Tanis (leden)

Bram Schep (lid)

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda
Vaststelling verslag
vergadering
17 oktober 2016 en
doornemen actielijst

Voorbereiding van
agendapunt 4: gesprek met
wethouder Zandvliet en H.
Erkens,

Actie
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, en met
name Mineke Boon als nieuw lid van de adviesraad. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag wordt doorgenomen en ongewijzigd
goedgekeurd en daarmee vastgesteld..
Actielijst
Actiepunten 1-140316 , 1-171016 t/m 4-171016 zijn
afgehandeld. Het rapport moet nog uitgestuurd worden aan
de geïnterviewden. Met het uitsturen is tot nu toe gewacht
omdat er eventueel nog een officieel moment van
overhandiging aan de wethouder komt.
Naar aanleiding van:
Femke Spruit heeft zoals beloofd de Maatschappelijke
Kosten- en batenanalyse van Helpende Handen
toegestuurd. Zij gaf aan dat ze een wat gemengd gevoel
had over de ontmoeting op 17 oktober 2016.
Dit bericht wordt besproken. Er zal een antwoord worden
gestuurd waarin de Wmo-adviesraad bedankt voor de
schets van de situatie van Helpende Handen en dat het
niet de bedoeling was om haar aan te vallen. De raad was Actie: J.
geïnteresseerd in de financiële kant, omdat het gaat om de Broerse
verdeling van de beperkte overheidsgelden.
De bespreekpunten vanuit de adviesraad worden
gezamenlijk vastgesteld.
Daarnaast zal Hans Erkens wat vertellen over de
ontwikkelingen rond DOK11-plus.
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Bespreking met wethouder
Dorien Zandvliet zorg, welzijn
en jeugd
en Hans Erkens, regisseur
Sociaal Domein

Bespreking met wethouder
Zandvliet en Hans Erkens
(vervolg)

Stand van zaken DOK 11 plus
Langer geleden was er een plan voor een eerstelijnsdienst
met poliklinische hulpverlening (vanuit het ziekenhuis).
Gezien de technologische ontwikkeling achtte het
ziekenhuis het niet nodig. Verlengde eerstelijnszorg
integreren (welzijn en zorg) is wel van belang. Van daaruit
is het idee voor DOK11 plus ontstaan, samen met
Woonkracht10. Het plan betreft een nieuw gebouw naast
DOK 11, met als deelnemers:
Centrum Jeugd en Gezin (St. Jeugdteams en Rivas), SWA,
Wmo-loket, maatschappelijke dienstverlening (Vivenz),
Yulius, cliëntondersteuners, en als spin in het web de S1
wijkverpleegkundige.
Momenteel worden de bouwtekeningen afgerond. Na het
kerstreces komt er een definitief ontwerp, dat wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad en omwonenden. Twee
lagen Dorpswinkel en drie woonlagen met in totaal 18
levensloopbestendige appartementen met een huurprijs
onder de sociale huurgrens. Daar kan eventueel zorg
verleend worden. De gemeente gaat mogelijk de
Dorpswinkel exploiteren.
DOK11 plus is ook een leertuin voor zorgvernieuwing,
geïnitieerd door VGZ en Drechtzorg.
Wat zijn de beoogde resultaten? Die moeten nog nader
geformuleerd worden. Globaal gaat het erom preventie en
mogelijkheid voor opschalen en afschalen van zorg en
begeleiding. Tot nu toe is er maar 1 huisarts en
fysiotherapeut betrokken.
De uitdaging is om hier meer huisartsen bij te betrekken.
Ook is op de begane grond een ontmoetingsruimte
gepland met spreekkamers. Rita vraagt naar hoe we
privacy van bezoekers waarborgen. Er zijn ruimtes voor
wachtenden en spreekkamers voor bezoekers van de
Dorpswinkel.
Voor de Maatschappelijke dienstverlening wordt de nieuwe
partner Vivenz (in plaats van RIVAS, blijft wel thuiszorg
bieden).
Nieuwe tijdslijn: januari of februari wordt de samenwerkingsovereenkomst met WK10 getekend. Naar
verwachting is de oplevering eind 2018, als alles goed
verloopt. Rita Schook geeft aan dat Seniorenraad ook
graag geïnformeerd wil worden over de plannen.
Toekomst van de advisering/burgerparticipatie:
Wethouder Zandvliet geeft een aantal wensen en opties
aan. Bijvoorbeeld adviseren aan het eind, kan ook
helemaal in het begin, aan de voorkant. Het heeft de
voorkeur van de wethouder om de adviesraad ook
vroegtijdig te betrekken. Graag zou zij ook breder willen
kijken naar het sociale domein. De wethouder stelt voor dat
de gemeente met verschillende modellen komt naar de
adviesraad. De planning is in maart of april 2017.
De wethouder vraagt naar de visie van de aanwezigen.
Opmerkingen:
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Bespreking met wethouder
Zandvliet en Hans Erkens
(vervolg)

Het Sociaal domein is heel breed. En sommige zaken zijn
regionaal geregeld, dus buiten het blikveld van de lokale
adviesraad. Bijvoorbeeld armoedebeleid, daarin is veel
regionaal geregeld. Het moet wel behapbaar blijven. Veel
onderwerpen hebben met elkaar te maken, zoals
problemen bij kinderen, werkloosheid bij ouders, overgang
van 18- naar 18+. Daarom vinden de leden verbreding van
de aandachtsgebieden van de adviesraad wenselijk.
Er valt ook te denken aan de vorm van platforms of
werkgroepen, onder een overkoepelende adviesraad.
Het gaat er om een effectieve werkvorm te vinden.
Joyce Schaper stelt voor om direct contact met de
participanten van DOK 11 plus te gaan onderhouden.
Daartegenover wordt gesteld dat de adviesraad wel
onafhankelijk moet blijven en gericht moet zijn op het
perspectief van de burgers/cliënten.
Rolf de Folter benoemt feitelijk 3 verschillende functies:
 Klankbordgroepfunctie , meedenken
 Representatiefunctie, vertegenwoordigers uit
maatschappelijke organisaties/ cliëntengroepen
 Adviesfunctie = formele functie, achteraf als het
beleid is uitgevoerd of vooraf in de
beleidsvoorbereidende fase.
Het zou goed zijn als er een balans is tussen deze drie
functies. Het is wel mogelijk om meer accent te leggen op
de ene of de andere functie.
Reikwijdte: sociaal domein
Verbreding lijkt wenselijk, maar dan is wel meer/bredere
expertise nodig. Het is een kwestie van keuzes maken.
Afgesproken wordt dat de gemeente komt met een aantal
opties. Hans Erkens zal dit met Judith Broerse en Mariette
Teunissen van Zorgbelang ZH gaan voorbespreken.
Joyce vraagt wethouder Zandvliet naar haar oordeel over
het functioneren van de Wmo-adviesraad. De wethouder
vindt de adviezen heel gedegen. Daarnaast is er
momenteel een lacune, doordat door te weinig leden het
Gehandicaptenplatform ter ziele is gegaan. En dat terwijl
inbreng/signalen van gehandicapte burgers over de
inrichting van de buitenruimte heel wenselijk zijn.
De bedoeling is om per 2018 de nieuwe manier(en) van
adviseren in te voeren.
3.Vervolgacties gezondheidsbeleid
Hans Erkens en Sharon Verkuijl hebben eerder gesproken
met Joyce Schaper en Nelleke Reyneveld, waarbij het
uitgebrachte advies van de adviesraad van november vorig
jaar is doorgenomen. Een vervolg hierop moet nog volgen.
Overwogen wordt een link te leggen met de acties tbv de
luchtkwaliteit en met de inzet van combi-functio-narissen
sport en spel. Nader bericht hierover volgt.
4. Evaluatie uitvoeringsprogramma Wmo 2015-2016
De stand van zaken is als volgt. Het bureau Radar heeft de
evaluatie uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
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Bespreking met wethouder
Zandvliet en Hans Erkens
(vervolg)

burgers en vrijwilligers: d.m.v. individuele interviews en
focusgroepen.
De rapportage zal in februari 2017 besproken worden in
een BIO. De Wmo-adviesraad zal hier ook voor
uitgenodigd worden. Dit moet leiden tot herijking van het
Wmo-uitvoeringsprogramma. De beleidsevaluatie betreft
overigens alleen de algemene voorzieningen.
Binnen de Drechtsteden is in 2016 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2015. Het rapport wordt
morgenavond met de gemeenteraad besproken. Dan komt
er ook nog een 3D-monitor. Tot slot gaat de SWA ook nog
een onderzoek doen onder de eigen cliënten.
5. Aanbieden van het rapport interviews
Hans Erkens gaat een geschikt moment hiervoor plannen.
6. Vraag n.a.v. signaal Bezwarencommissie jeugd:
Bestaat er nu wel of niet een Bezwarencommissie
Jeugdhulp? Wethouder Zandvliet antwoordt dat er wel een
bezwarenfunctionaris is. Er komt nu een
bezwarencommissie.
7. Akkoord op kosten website:
De wethouder geeft aan dat dit in principe akkoord is. Het
overzicht van de kosten zal nogmaals aan Hans Erkens
gestuurd worden.
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Actie: J.
Broerse

Ingekomen en verzonden
stukken
Verzonden
-Voordracht mw. Boon voor
benoeming als lid
-Rapport interviews Wmogebruikers en mantelzorgers
met aanbiedingsbrief aan
College van B&W 8-11-2016
-Reactie aan gemeente op
voornemen reductie aantal
vergaderingen (per mail) door
R. de Folter dd. 20-10-2016
-Signaal aan gemeente over
hoofdaannemerschap
mantelzorgondersteuning en
evaluatie Wmo-uitvoeringsplan
(per mail) door R. de Folter dd.
20-10-2016

Morgenavond zal het College mw. Boon benoemen als lid
van de Wmo-adviesraad.

Moment voor aanbieden volgt nog.

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

Ingekomen
De ingekomen stukken worden ter kennisgeving
-Antwoordbrief gemeente dd. 4- aangenomen.
10-2016 op uitgebracht extra
advies Wmo-adviesraad m.b.t.
extra mantelzorgondersteuning
van 5-9-2016
-Notulen Seniorenraad 14
september 2016
-Reactie wethouder Zandvliet
per mail dd. 2-11-2016 op mail
van R. de Folter dd. 20-10-2016
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-Diverse uitnodigingen voor
bijeenkomsten, o.a.
-week van de mantelzorg
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-BIO (Bijeenkomst voor
Informatie en Opinie) van
gemeenteraad op 29-11 over
het thema Armoede,

Huug Alblas en Wim van Krimpen zijn hierbij aanwezig
geweest. Participanten zoals Stichting Schuldhulpmaatje
en de Voedselbank hebben over hun activiteiten verteld. .

-thematafel Kwetsbare groepen
voor actualisering regionale
Woonvisie Drechtsteden op 12
december

Harry Sluimer was aanwezig en geeft een terugkoppeling.
Er waren in totaal 15 mensen vanuit verschillende gremia
en organisaties. Pleidooi voor betaalbare woningen – er
komt nog een verslag van deze bijeenkomst.

- Regionale bijeenkomst beleid
Beschermd wonen en Opvang
op 11-1-2017
Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad Wmo
Drechtsteden vergadering
7-11-16

Er wordt nog bekeken of er iemand aanwezig kan zijn, ivm
de gelijktijdige nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
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Wim van Krimpen geeft een mondelinge toelichting. Het
onderwerp Communicatie stond op de agenda.. Maar de
geplande acties van de SDD werden als mager
beoordeeld. De SDD is gevraagd om een uitgebreider plan
te maken.

 Werkgroep Eenzaamheid

De werkgroep is bijeengeweest op 5 december. Er is een
verantwoording van de ontvangen subsidie opgesteld,
meldt Monica Tanis. Zij zal dit ter info doorsturen.

 Werkgroep mantelzorg

Rita is bij de laatste vergadering van de werkgroep
mantelzorg geweest. Had moeite met het bepalen haar
positie, mocht nu aan de voorkant opmerkingen maken en
heeft dit ook gedaan. Gelden die niet zijn besteed in 2016,
worden doorgeschoven naar 2017. Aanvraag Helpende
Handen is afgehouden. Er wordt een innovatiebudget
gereserveerd voor nieuwe initiatieven.
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgcheque,
moeten mantelzorgers zich laten registreren. Het streven is
om 400 mantelzorgers te registreren voor het eind van
volgend jaar.

 Bijeenkomst gemeenteraad
Alblasserdam 'Raad in
gesprek met de
samenleving' 25-10-2016
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Joyce Schaper en Rita Schook zijn daar bij aanwezig
geweest.

 Overige regionale of lokale
bijeenkomsten
Stand van zaken
voorbereidingen zorgmarkt in
maart 2017

Signalen uit het veld

Actie: M.
Tanis /
J. Broerse

Huug Alblas meldt dat de belangrijkste conclusie van de
bijeenkomst was: het strategisch niveau staat te ver af van
het behoeftenniveau. Raadsleden hebben de hint gekregen
ga eens meer de wijk in. Maar dit werd wat afhoudend
ontvangen, was zijn indruk.
Er zijn geen andere bijeenkomsten bezocht.
Wim van Krimpen gaat met Joyce Schaper een afspraak
maken en daarna weer met Tonia Ruybroek van de SWA
contact opnemen. Hij geeft volgende week per mail een
terugkoppeling aan de andere leden van de adviesraad. De
SWA moet bereid gevonden worden om de trekkersrol op
zich te nemen.

Actie: W.
van
Krimpen
en J.
Schaper

Er zijn geen signalen ontvangen, behalve die over de
bezwarencommissie Jeugdhulp (zie eerder).
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Concept vergaderschema
2017
ter bespreking/ vaststelling
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Mededelingen en rondvraag
 Bepalen van agendapunten
en uit te nodigen
gastspreker voor
vergadering 23-1- 2017
 Overige punten

Het vergaderschema wordt iets aangepast en wordt
daarmee vastgesteld. De definitieve versie wordt
rondgestuurd.

Actie: J.
Broerse

De voortgang voorbereidingen zorgmarkt komt op de
agenda. Besloten wordt om als gastsprekers uit te nodigen:
de jeugdgemeenteraad of de Voedselbank. Later in het
jaar kan de combinatiefunctionaris sport en spel ivm
preventie eens uitgenodigd worden.
Mededelingen:
-Er liggen plannen voor een dagarrangement voor mensen
met sociale functie en bewegingsactiviteit. SMILE staat te
popelen om deze dagbesteding Light op te starten.
-Er is een uitnodiging ontvangen voor een lezing door dhr.
K. Putters van het SCPB op 16 december. Wim van
Krimpen, Huug Alblas en Rolf de Folter gaan er heen.
-Morgenavond, 13 december, wordt in de vergadering van
de raadscommissie Samenleving het rapport van het
Cliëntervaringsonderzoek 2016 besproken. Wim van
Krimpen hoopt daarbij te kunnen zijn.

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur, met dank
voor ieders bijdrage.
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