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Op: 30 oktober 2017 
 

Aanwezig 

Rolf de Folter (voorzitter), Mineke Boon, Bram Schep, Rita 
Schook, Harry Struik en Monica Tanis (leden) 
 
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (ambtelijk secretaris)  

Afwezig 
 
Nelleke Reyneveld (lid) 
 

Te gast bij 
agendapunt 3 

Dorien Zandvliet, wethouder Wmo 

Hans Erkens, regisseur Sociaal Domein gemeente Alblasserdam 

 
 

Agenda- 
Punt 

Onderwerp Inhoud 

1.  Opening en vaststellen 
agenda 
 

De voorzitter heet iedereen welkom. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2.  Vaststelling verslagen 
vergaderingen 
28 augustus en  
26 september 2017 

De verslagen van 28 augustus en 27 september 
worden goedgekeurd en daarmee vastgesteld. 
 
Besloten wordt een brief aan Woonkracht 10 te 
sturen. Dit n.a.v. het bericht via Harry Struik van de 
huurdersraad dat Woonkracht 10 heeft laten weten 
dat zij bij oplevering van een lege aangepaste woning 
niet op zoek gaan naar nieuwe huurder die de 
woningaanpassingen over kan nemen. In de brief wil 
de Wmo-adviesraad een pleidooi houden voor zuinig 
omgaan met gemeenschapsgelden en Wmo-geld, en 
erop aandringen dat de woningcorporatie (binnen de 
spelregels) wel moeite gaat doen om een huurder te 
vinden die gebruik gaat maken van de 
woningaanpassingen. 
 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking voorstellen 
voor structuur en 
randvoorwaarden 
nieuwe adviesraad 
Sociaal Domein 
 
 

 

De wethouder geeft aan dat de gemeente zich wil 
inspannen om nieuwe leden te vinden (wellicht via 
het CJG voor zetel Jeugd) en de verbindingen aan te 
gaan met de achterbannen, en die in beweging te 
brengen. De wethouder zal aan de afdeling 
communicatie de opdracht geven om hier actief 
externe communicatie op in te zetten. 
Hier moet een goede modus voor gevonden worden, 
hoe je de informatie ophaalt bij de achterbannen. 
 
Besloten wordt om: 

 de nieuwe aandachtsgebieden van de 
Adviesraad Sociaal Domein gefaseerd in te 
voeren, eerst jeugd, daarna in 2019 de 
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3. 
vervolg 

participatiewet. 

 Om 3 zetels voor Wmo in te stellen. 

 Dat de gevraagde adviezen zullen worden 
aangekondigd, via de bestuurlijke agenda van 
de gemeente. 

 Dat andere beleidsmedewerkers via de 
contactambtenaar zo nodig worden 
uitgenodigd.  

 
Profielschets: 
Het voorstel is om een VOG verplicht te stellen voor 
leden van de nieuwe Adviesraad zelf. De gemeente 
zal dit meenemen en een besluit hierover nemen. 
Het Plan van Aanpak wordt goedgekeurd. 
 
De opzet van de startbijeenkomst op 22 november 
wordt doorgenomen en de taken worden verdeeld. 
 
De gemeente zal een persbericht uitbrengen om de 
startbijeenkomst bekend te maken. 
 

4.  Concept advies over 
Transformatieagenda 
Beschermd wonen 
 
 

Besloten wordt om het concept advies over te nemen 
en uit te brengen aan het College van B&W, met een 
herinnering aan de toezegging om de adviesraad het 
lokale plan van aanpak voor te leggen in januari. 

5.  Terugkoppeling uit: 
 

 Regionale 
adviesraad Wmo 
Drechtsteden  
 

 Werkgroep 
mantelzorg en 
Seniorenraad  

 

 
 
Begin februari zal de regionale adviesraad een 
themabijeenkomst organiseren, voor kandidaat 
gemeenteraadsleden. Meer informatie volgt.  
 
Rita heeft vernomen dat de werkgroep mantelzorg 
inmiddels is opgeheven. De reden daarvoor is niet 
geheel duidelijk, want het blijft in 2018 een  
belangrijk aandachtsgebied. De Seniorenraad is 
inmiddels ontbonden. 
 

6.  Signalen uit het veld 
 

Harry meldt dat bewoners van verzorgingshuis De 
Wielen zich onveilig voelen door de aanwezigheid 
van GGZ-cliënten in het complex. Hoe gaat de 
gemeente de veiligheid borgen? 
We vragen ons af welke concrete maatregelen de 
gemeente neemt. Besloten wordt om dit mee te 
nemen in het advies over de Transformatieagenda 
Beschermd Wonen. 
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7.  Mededelingen en 
rondvraag 
 
 

 

 Besloten wordt om de geplande vergadering 
van 4 december te annuleren.  

 De werving voor leden van de nieuwe 
adviesraad start eind november. Judith zal in 
overleg met Rolf en Mineke data prikken voor 
de kennismakingsgesprekken met kandidaten 
voor de nieuwe adviesraad. 

 

 Tussen 6 en 10 november wordt de week van 
de mantelzorg gehouden. Er zijn diverse 
activiteiten voor mantelzorgers. 

 

8.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 


