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Datum:

15 mei 2017

Aanwezig

Rolf de Folter (voorzitter), Huug Alblas, Mineke Boon, Wim van Krimpen,
Bram Schep, Rita Schook (1e deel van de vergadering), Harry Struik en
Monica Tanis (leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)

Te gast

Hans Erkens, gemeente Alblasserdam,
Merel Schutten, Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

Afwezig met
bericht
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Nelleke Reijneveld

Agendapunt
Opening en vaststellen agenda

Actie
Na het maken van een groepsfoto voor in de
Kantlijn, opent de voorzitter de vergadering
en heet iedereen welkom, met name de twee
gasten.
De verschillende onderdelen van agendapunt
2 zien er iets anders uit: Merel Schutten
komt geen toelichting geven op de Lokale
paragraaf Gezondheidsbeleid t.a.v. preventie,
maar komt informatie geven over de
dataverzameling van de Dienst Gezondheid
en Jeugd Zuid-Holland Zuid. De Lokale
Paragraaf Gezondheidsbeleid is ter informatie
gestuurd aan de Wmo-adviesraad.

Adviesaanvragen en informatie
van de gemeente
Hans geeft een korte toelichting op beide
modellen.
 Presentatie van enkele
De thema’s (bouwstenen) in het 2e model
modellen voor
zijn ter keuze. Wellicht kiest de adviesraad 2
burgerparticipatie en rol voor a 3 thema’s per jaar. De genoemde
Wmo-adviesraad
bouwstenen zijn voorbeelden en geen
uitputtende opsomming.
De zogeheten participatieraad heeft 3
kernleden en daarnaast themaleden. Het is
een flexibel model. Per jaar kan de
adviesraad bekijken welke thema’s er dan
spelen. Vervolgens kan de adviesraad
(samen met de gemeente) op een thema een
themabijeenkomst of een ‘burgerforum’
organiseren.
Alle vragen en discussiepunten van de
adviesraad staan in de bijlage bij dit verslag.
1

Modellen (vervolg)



Toelichting op
dataverzameling door de
Dienst Gezondheid en Jeugd
Zuid-Holland Zuid
door Merel Schutten

De adviesraad hoeft nu nog geen keuze te
maken. Afgesproken wordt dat een kleine
werkgroep met als leden Mineke Boon, Judith
Broerse en Hans Erkens de voor- en nadelen
van beide modellen gaat uitwerken, de
benodigde kerncompetenties en een plan van
aanpak. Voor de bespreking hiervan en de
besluitvorming wordt een extra vergadering
van de adviesraad belegd op 10 juli
De Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland
Zuid is een fusie tussen de GGD en het
Bureau Leerplicht. Aan de hand van een PPpresentatie vertelt Merel Schutten waarom er
cijfers verzameld worden, welke cijfers en
waar ze te vinden zijn.
De cijfers zijn bedoeld ter onderbouwing
voor het gezondheidsbeleid en strategie.
VTV staat voor de landelijke
Volksgezondheids- ToekomstVerkenning. Het
consortium is de uitvoering, deze is belegd
bij Careyn en RIVAS in de regio.
Website: www.dienstgezondheidjeugd.nl
De website heeft ook een databank.
De Dienst verzamelt cijfers over bepaalde
onderwerpen en vat de uitkomsten samen in
infographics, ten behoeve van de gemeenten.
Uit onderzoek is gelbeken dat er bijvoorbeeld
meer gerookt wordt door jeugd in
Alblasserdam. Dan wordt er advies
uitgebracht om daar maatregelen voor te
nemen.
Vraag: Wat is de relatie met het
Onderzoekscentrum Drechtsteden?
De Dienst en het OCD maken bij
kruisverbanden gebruik van cijfermateriaal
van elkaar. In september gaan de Dienst en
het OCD gezamenlijk een bijeenkomst over
armoede organiseren.
De PP-presentatie van Merel wordt nog
rondgestuurd, via Hans Erkens.



Evaluatierapport Wmouitvoeringsprogramma 20152016
Ter informatie

Er worden verschillende opmerkingen
gemaakt.
Ten eerste vinden de leden het onduidelijk
welke doelen van het uitvoeringsprogramma
zijn behaald. De resultaten zijn niet
SMART(kwantitatief) benoemd. Alleen het
proces is geëvalueerd. De keuze voor de
leefwereld van de cliënt als uitgangspunt is
eigenlijk bijna vanzelfsprekend, vindt Rolf.
Wim mist de scheiding tussen lokaal en
regionaal, tussen SDD en lokale
uitvoeringsorganisaties. Hoe zien de burgers
dat? Burgers zien eigenlijk dat onderscheid
niet, maar dat is er wel.
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Presentatie concept Herijkt
Wmo-uitvoeringsprogramma
voor de periode 2017-2018
door Hans Erkens

De PP-presentatie is het herijkte
uitvoeringsprogramma. Een eerste advies is
om de beoogde doelstellingen
SMART(kwantitatief) te formuleren.
De leden van de adviesraad missen verder
vermelding van de specifieke rol van de
gemeente (zoals aanjager of regievoerder)
per project/ thema. Hans Erkens ligt het
begrip ‘ambtenaar 3.0’ toe. Deze zou
integraal en flexibel moeten werken en zelf in
gesprek moeten gaan met de burgers.
Besloten wordt dat de Wmo-adviesraad een
schriftelijke reactie zal geven op het
evaluatierapport, in combinatie met het
herijkte Uitvoeringsprogramma.



Lokale Paragraaf
Gezondheidsbeleid

Tot slot komt de Lokale Paragraaf
Gezondheidsbeleid aan bod.
De leden van de Wmo-adviesraad hebben de
volgende vragen en opmerkingen:
-bestaat de Sportraad nog?
-Wat wordt er door de gemeente concreet
gedaan met de luchtkwaliteit op
gemeenteniveau? En wat kan de gemeente
op dit gebied?
-Welke concrete maatregelen worden er
genomen ten aanzien van sport en bewegen?
De Wmo-adviesraad beveelt aan om dit
SMART te formuleren. Verder adviseert de
Wmo-adviesraad om een paar speerpunten
te kiezen en concreet te formuleren wat de
gemeente wil bereiken.
Ten aanzien van de inzet van
combifunctionarissen bij sport wil de
adviesraad graag weten wat zij moeten gaan
doen.
De adviesraad geeft tot slot aan dat zij de
thema’s goed vindt, maar voorstander is om
de doelstellingen concreter te formuleren.
Hans Erkens zegt toe om de vragen door te
geven aan de verantwoordelijke collega en de
antwoorden terug te koppelen.

Aankondiging BIO rondom
Beschermd Wonen 23 mei
2017

Bram Schep geeft aan dat hij naar deze BIO
zal gaan.



3

Vaststelling verslag
vergadering
3 april 2017

Wegens ziekte moet Rita na dit agendapunt
de vergadering verlaten.
Tekstueel:
-Pagina 1, aanwezigen:
Nelleke Reijneveld was op 3 april wel
aanwezig.
-Pagina 4, agendapunt 7:
Mineke Boon heeft aangegeven dat zij heeft
gehoord dat over de komst van een medisch
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kinderdagverblijf wordt nagedacht.
Met deze wijzigingen wordt het verslag
goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst:
Actiepunten 1-030427 t/m 3-030417, 5030417, 7-030417 t/m 9-030417 zijn
uitgevoerd en kunnen van de lijst af.
Besloten wordt om de vacature voor een lid
vanuit of voorgedragen door het Diakonaal
Platform voorlopig even aan te houden, in
verband met de omvorming van de Wmoadviesraad. Daarmee kan dit ook van de
actielijst.
T.a.v. actiepunt 8-010915 meldt Judith dat er
inmiddels een nieuw Vervoersplatform is,
onder auspiciën van Stroomlijn. Besloten
wordt om een advertentie te zetten voor een Actie:
gebruiker van het doelgroepenvervoer als
Judith
vertegenwoordiger vanuit Alblasserdam.

Ingekomen en verzonden
stukken
Verzonden
-Jaarverslag 2016 aan college
B&W
Ingekomen
-Vacature Cliëntenraad Werk en
Inkomen Drechtsteden

5 Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad Wmo
Drechtsteden vergadering 8
mei

De concept verzendlijst naar andere partijen
wordt besproken. Judith zal het jaarverslag
per mail rondsturen.
De vacature wordt besproken. Afgesproken
wordt dat Judith deze zal doorsturen aan de
Voedselbank en de stichting
Schuldhulpmaatje, met het verzoek om
mogelijke geïnteresseerden hierop te
attenderen. Huug zal haar de mailadressen
sturen.

Actie:
Judith

Actie:
Huug en
Judith

Wim meldt de volgende 5 zaken vanuit de
vorige vergadering van de regionale
adviesraad.
1. De SDD een eigen tool gaat maken voor
het berekenen van de eigen bijdrage. Omdat
de eigen bijdrage in de Drechtsteden lager is
dan de landelijke eigen bijdrage (in de tool
van het CAK), voldoet die tool niet.
2. Verder is per 1 april 2017 de
huishoudelijke hulp voor thuiswonende
cliënten met een Wlz-indicatie overgeheveld
naar de Wlz en is de aanspraak verbreed van
schoonmaak naar ‘huishoudelijke hulp’. Daar
vallen ook opruimen, verzorgen van planten
en huisdieren, bedden opmaken en de
maaltijd klaarmaken onder. Dit wordt met
terugwerkende kracht tot 2015 ‘gerepareerd’.
3. Op aandringen van de regionale raad heeft
de SDD een communicatieplan gemaakt.
Dat is gepresenteerd op 8 mei. Het
communicatieplan gaat nu verder uitgewerkt
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(vervolg)

 Werkgroep Eenzaamheid

 Werkgroep mantelzorg en
Seniorenraad

6

Signalen uit het veld


worden en ingevuld. Judith zal de presentatie
rondsturen. Het 2e deel van de presentatie
van de SDD gaat over de nieuwe
bewustwordingscampagne Langer zelfstandig
wonen.
4.Ter info is er een Wegwijzer naar
ondersteuning en verder van de gemeente
Sliedrecht uitgereikt in de regionale raad.
Judith zal de digitale versie opzoeken en
rondsturen.
5. Tot slot komt de proefzetel namens
mantelzorgers in de regionale adviesraad aan
de orde. De inbreng uit de lokale raden is
gering, waardoor Dineke Kodde heeft
aangegeven dat als dit niet verandert, zij
haar zetel zal inleveren. De Wmo-adviesraad
geeft aan van mening te zijn dat
mantelzorgondersteuning bij de lokale
adviesraad ligt en dat de zetel daarom ook
geen meerwaarde heeft. Wim zal dit
terugkoppelen aan de regionale raad.

Actie:
Judith

Actie:
Wim

Monica vertelt dat zij helaas niet meer kan
deelnemen aan de vergaderingen van de
werkgroep op de maandagmiddag. De
adviesraad ziet hier voorlopig geen oplossing
voor. Afgesproken wordt dat de werkgroep
een keer zal worden uitgenodigd en dat
Judith het jaarplan 2017 zal opvragen.
Dit punt wordt verschoven naar de volgende
vergadering, in verband met het
noodgedwongen vervroegde vertrek van Rita
uit deze vergadering.
Er zijn geen signalen binnengekomen.

7 Mededelingen en rondvraag
-Eerstvolgende vergadering
gepland op 28 augustus
, extra vergadering op maandag
10 juli

-Uit te nodigen gastsprekers
8

Sluiting

Zoals hierboven vermeld, wordt een extra
vergadering belegd op maandagavond 10
juli, voor de vervolgbespreking van de
modellen en een definitieve keuze. Tijdens
deze vergadering zal Huug definitief afscheid
nemen.
Besloten wordt om een vertegenwoordiger
van de Stichting Urgente Noden uit te
nodigen voor 28 augustus.
Met dank voor ieders bijdrage sluit de
voorzitter de vergadering om 22.20 uur.
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