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Datum:
Aanwezig

23 januari 2017
Rolf de Folter (voorzitter), Huug Alblas, Mineke Boon, Wim van Krimpen,
Bram Schep, Rita Schook, Harry Struik en Monica Tanis (leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (verslag)

Te gast
Afwezig met
bericht van
verhindering
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Carmen Valk-Struik (voorzitter van het bestuur) , Hilma van Asperen, intakes
en herintakes van cliënten en coördinator vrijwilligers
Suzan Bruno, intake en schuldhulpmaatjes project.
als delegatie van het bestuur en de vrijwilligers van de Voedselbank
Joyce Schaper en Nelleke Reyneveld

Agendapunt
Opening en vaststellen
agenda

Vaststelling verslag
vergadering
12 december 2016 en
doornemen actielijst

Actie
De voorzitter opent de vergadering. De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunt 1-121216 is uitgevoerd en kan van de
actielijst af.
N.a.v.
-De Seniorenraad krijgt op 1 maart de presentatie
over DOK11, meldt Rita Schook. (Naschrift: is
geannuleerd door de gemeente).
-BIO over armoede op 29 november: Huug Alblas
heeft een 18-puntenlijst ontvangen n.a.v. dit
overleg, die hij ter vergadering uitdeelt.
-Judith legt de kosten voor de website nog even
ter accordering voor aan Hans Erkens. Zodra dat
akkoord is, kan Bram de voorbereidingen weer
oppakken. Ook zal zij Hans opnieuw vragen om
een reactie op het ongevraagd advies over
informatievoorziening, uitgebracht in maart vorig
jaar.
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Ingekomen en verzonden
stukken
Verzonden
-Rapport interviews Wmogebruikers en mantelzorgers
aan de geïnterviewden

Dit is uitgestuurd aan de deelnemers, met een
begeleidende brief.

Ingekomen

5

-Verslag ronde tafelgesprek
Wonen en zorg voor
actualisering regionale
Woonvisie Drechtsteden op
1-12-2016

Harry Sluimer meldt dat het verslag van de
thematafel Kwetsbare groepen voor actualisering
regionale Woonvisie van 12 december nog niet
beschikbaar is.

Delegatie van de
Voedselbank te gast, over
-het reilen en zeilen van de
Voedselbank
-ontvangen signalen en
knelpunten uit de
samenleving

De Voedselbank helpt ongeveer 60 gezinnen, 150
personen, waarvan 60 kinderen. De helft daarvan
is alleenstaand. De Voedselbank heeft ongeveer 35
vrijwilligers.
1/3 van de cliënten zijn vluchtelingen met een
verblijfsstatus. De cliënten krijgen standaard voor
3 maanden een pakket. Zodra ze een uitkering
plus krijgen, dan houdt deze ondersteuning op.
De drempel om bij de Voedselbank aan te kloppen
is verlaagd, door meer bekendheid. Jongeren
schamen zich minder om hulp aan te vragen.
Voorwaarden
1.Een verwijzing van een instantie is noodzakelijk,
zoals bureau sociale raadslieden, maatschappelijk
werk of Yulius.
2. Inkomensnormen Voedselbank Nederland
Uitkering minus vaste lasten, minder dan € 200,-over, dan kom je in aanmerking voor een
voedselpakket. Sommige vaste lasten tellen niet
mee, zoals auto (behalve als je die nodig hebt voor
je werk).
3.Ook moet er een individueel plan opgesteld zijn,
voor de hulp start. Ook worden dan meteen
toeslagen (zorg/huur) aangevraagd.
Er is geen wachtlijst, binnen 1 week kan het
geregeld zijn. Het belangrijkste is het signaleren.
De duur van de ondersteuning door de
Voedselbank is in principe 3 maanden, daarna
wordt verder gekeken, als de toeslagen binnen
zijn. Iedere 3 maanden vindt er in principe een
toetsing plaats. Behalve bij mensen in de
schuldsanering, dan langere termijn. Duur van
klant zijn is heel wisselend , van enkele weken tot
maximaal 3 jaar. Ongeveer 30% van de cliënten
krijgt schuldhulpsanering. 10% krijgt
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ondersteuning door een schuldhulpmaatje.
In Alblasserdam leeft een groter deel van de
bevolking onder de armoedegrens, namelijk 7,8
%. Landelijk is dit 7,1 %.
De Voedselbank is blij met de nieuwe locatie in de
Nicolaas Beetsstraat, in de wijk waar veel cliënten
wonen. mooie ontvangstruimte beschikbaar. De
huur is hoger, maar de gemeente staat garant.
De Voedselbank werkt nu met het winkelwagen
model. Cliënten mogen zelf aantal producten
kiezen, naar gelang de gezinssamenstelling.
Principe
De Voedselbank koopt zelf niets, zij verdelen de
ontvangen goederen. Uit het distributiecentrum
van Rotterdam komt 1 keer per week de aanvoer,
dit is steeds een verrassing wat er komt. Verder
wordt er geruild met de Voedselbanken
Papendrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht.
De voedselresten gaan naar een hobbyboerderij, in
ruil voor eieren. Een bakker bakt brood.
Soms krijgen ze een geldelijke donatie, die ergens
aan wordt besteed. De LIDL doneert op landelijk
niveau geld, wat via de landelijke Voedselbank
Nederland aanbod oplevert.
Aanbevelingen en wensen vd Voedselbank:
-Fijnmaziger net maken voor het signaleren
armoede. Daarom is de Voedselbank voorstander
van het wijkgericht werken
-Sociale wijkteams zouden signalering beter
kunnen laten werken.
-Hoogte van verzuim bij kinderen op scholen (tgv
armoedeproblematiek) kan signaal zijn. Scholen
kunnen volgens het bestuur een belangrijke rol
spelen,
-Voorstel: vertrouwenspersonen vormen netwerk.
Instanties hebben een gezicht nodig, bekende
personen die ook aangesproken kunnen worden.
-Grootste wens is dat de Voedselbank niet meer
nodig is. Maar dat is een utopie.
-Streven: eerst consolideren wat tot nu toe
opgebouwd is.
-Doel: zoveel mogelijk mensen bereiken, Soms
worden mensen thuis opgezocht n.a.v. een signaal
3x per jaar Voedselinzamelactie onder de
bevolking en op scholen
Kleding- en speelgoedinzameling 1x per jaar.
Weggeefkast: spullen te geef. AVI-boekjes zijn
heel welkom.
Rolf de Folter biedt aan om desgewenst fondsen te
werven voor de Voedselbank.
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Terugkoppeling uit:
 Regionale adviesraad
Wmo Drechtsteden
vergadering 9 januari jl.
(door W. van Krimpen)

 Werkgroep Eenzaamheid

 Werkgroep mantelzorg

 Overige regionale of
lokale bijeenkomsten

Deze vergadering ging met name over de
informatie over de berekening van de eigen
bijdrage (via een tool op de website van de CAK).
De regionale raad heeft gevraagd om daar de
juiste informatie aan te leveren.
Monica geeft een toelichting op het verslag. Bij
gebrek aan menskracht is de bezoekersgroep
opgegaan in een maatjesgroep.
Rita Schook vertelt dat Helpende Handen opnieuw
€ 25.000 in 2017 krijgt, met de opdracht om aan
het eind van het jaar kostendekkend te werken.
€ 15.000 is voor communicatie/voorlichting
uitgetrokken, (verhoging t.a.v. 2016 )
Onderdeel van de communicatie naar burgers is
vaste pagina in de Kantlijn met storytelling over
mantelzorgers. Verder wordt er een korte film
gemaakt over het aanbod voor mantelzorgers voor
op de website.
Er zijn geen andere bijeenkomsten bijgewoond.

6

Stand van zaken
voorbereidingen
zorgmarkt in maart 2017

Wim van Krimpen heeft voor de kerst contact
gehad met de SWA. In januari was er een afspraak
gepland met een medewerker van de SWA, maar
die is door ziekte opgeschoven naar volgende
week. De Seniorenraad heeft het initiatief
genomen voor een Seniorendag, (mogelijk op of
rond de Nationale Ouderendag op 6 oktober). De
SWA stelt voor om deze twee plannen te
combineren, in het najaar, voor een bredere
doelgroep. De vraag is hoe het verder gaat en of
de Wmo-adviesraad een rol voor zichzelf ziet
weggelegd. Dit is afhankelijk van de doelgroep die
gekozen wordt.

7

Bespreking concept
advies t.a.v. Verordening,
Nadere regels en
Beleidsregels

Dit concept advies is opgesteld n.a.v. regionale
bijeenkomst voor alle lokale Wmo-adviesraden uit
de Drechtsteden en AlblasserwaardVijfheerenlanden op 11 januari 2017. Door de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente kon niemand
van de adviesraad daarbij aanwezig zijn.
Het concept advies is nu voorgelegd aan alle lokale
raden met het verzoek om instemming.
Na enige discussie wordt besloten dat de
adviesraad zich in grote lijnen in het advies kan
vinden. Besloten wordt om ook naar het eigen
College advies uit te brengen, met enkele
aanvullende opmerkingen.

Actie: J.
Broerse
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Mededelingen van de
gemeente:
 Raadsinformatie Brief
over cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

9

Dit wordt ter kennisgeving aangenomen.

 Uitnodiging aan de
Wmo-adviesraad voor
BIO op 14 of 21 februari
a.s. om de evaluatie
Wmouitvoeringsprogramma
2015/2016 te
bespreken

De rapportage Evaluatie van het Wmouitvoeringsprogramma wordt momenteel nog
tekstueel bijgesteld. Alle partners en
maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd
voor de BIO, waar gezamenlijk de evaluatie wordt
besproken. Besloten wordt om zo mogelijk vooraf
een gezamenlijk standpunt te formuleren. Zodra
het rapport ontvangen is, zal iedereen per mail te
reageren aan Rolf de Folter.

 Raadsinformatie Brief
Beschermd wonen en
opvang

Deze RIB wordt ter kennisgeving aangenomen.

Signalen uit het veld

Er zijn geen signalen uit het veld ontvangen.

10 Mededelingen en
rondvraag
 Bepalen van
agendapunten en uit te
nodigen gastspreker voor
eerstvolgende
vergadering op 3 april
2017
 Inhoudelijke ideeën voor
en afspraken maken over
opstellen/ uitwerken
jaarplan 2017

Besloten wordt om de directeur/bestuurder van de
Blomhoeve uit te nodigen. Op een volgende
vergadering kan de bestuurder van Waardeburgh
uitgenodigd worden. Ook de sport- en
spelcoördinator staat op de planning. De
jeugdgemeenteraad blijkt niet langer actief te zijn.
Ideeën: medeorganiseren van
zorginformatiemarkt, externe communicatie (o.a.
website), verkenning van nieuwe manieren van
advisering (organisatievormen), praten met
burgers en cliënten (als vervolg op de interviews in
2016).
De gemeente wil graag dat de adviesraad
meedenkt in het voortraject van de
beleidsontwikkeling. Dit vraagt meer courante
expertise en dus meer inzet van de adviesraad.

 Zijn er overige punten?

-Het vergaderschema 2017 is akkoord. Judith
stuurt dit nogmaals rond.
-Wim van Krimpen kaart het volgende punt aan.
Tot nu toe kregen de leden presentiegeld
uitbetaald, op basis van de bijgewoonde
vergaderingen. Hij stelt voor om dit los te laten en
een vaste bijdrage te vragen voor het
lidmaatschap, omdat verschillende leden ook in de
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voorbereiding van de reguliere vergaderingen
actief zijn en in gemeentelijke werkgroepen. De
andere leden kunnen zich vinden in het voorstel.
Judith zal het voorleggen aan de gemeente.
11 Sluiting

Actie: J.
Broerse

Rolf sluit de vergadering om 21.51 uur, met dank
voor ieders inbreng.
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