Definitief verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein

op 26-2-2018
Aanwezig: Rolf de Folter (voorzitter), Rita Schook, Monica Tanis (leden), Marika
Slingerland (kandidaat lid) en Judith Broerse (ambtelijk secretaris)
Afwezig met bericht: Mineke Boon (lid)
1. Opening en voorstelrondje
Dit is deze eerste vergadering van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein. De voorzitter
heet iedereen welkom, en met name Marika Slingerland als (voorgedragen) nieuw lid. Na
een kennismakingsrondje wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Het is nog niet
bekend hoever het staat met de benoeming van Marika en van de overige leden die
doorgaan. Actie: Judith zal nogmaals contact met Hans Erkens, de contactambtenaar,
hierover zoeken.
2. -Werving meer nieuwe leden, via andere kanalen
Er is behoefte aan meer leden van de nieuwe adviesraad. Daarom komt er nu een
advertentie in de Verkiezingskrant, die in week 10 huis aan huis wordt verspreid. Het is
niet duidelijk of de oproep in de Kantlijn van januari heeft gestaan. Rita zal dit nakijken
en terugmelden. Anders gaan we nogmaals de oproep laten plaatsen.
Als andere kanalen worden voorgesteld:
 op de Gemeentepagina in de Klaroen Actie: Judith om dit te bespreken met Hans
 In de digitale nieuwssites Alblasserdamnieuws.nl/ Alblasserdam.net Actie: Judith
 Een flyer ophangen in de stemlokalen met een nieuwe reactietermijn. Actie:
leden, nog af te spreken door wie.
3. Vergaderschema nwe adviesraad 2018
De volgende afspraken worden gemaakt. In 2018 zal de adviesraad 7 keer vergaderen.
De vaste vergaderavond blijft maandagavond, maar de aanvangstijd wordt 19.30 uur. De
volgende data worden geprikt: 26 maart, 23 april, 11 juli, 27 augustus, 15 oktober en 26
november. Actie: Judith zal Mineke deze data voorleggen. Met haar instemming wordt
het vergaderschema definitief.
4. Stappenplan
Op verzoek van de gemeente heeft Mariette Teunissen in overleg met Rolf een concept
stappenplan c.q. werkplan voor 2018 gemaakt. Dit is voorgelegd aan de gemeente. We
zijn nog in afwachting van de reactie. Actie: ook hierover zal Judith navraag doen. En zij
zal het stappenplan/ werkplan rondsturen.
Voorlopige portefeuilleverdeling:
 Marika: Wmo en Participatiewet
 Monica: Wmo en Participatiewet
 Mineke: Jeugd
 Rita : Wmo, verbinding met seniorenbonden PCOB en SSSA –toegankelijkheid
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Nog te verdelen: Communicatie en vaste vertegenwoordiger in regionale adviesraad
Drechtsteden
Actie allen: voor volgende vergadering nadenken wat de focus is binnen deze 2
speerpunten en 2 thema’s. welke mensen kunnen we vragen voor de werkgroepen? Actie
Rita: Joyce benaderen voor de werkgroep Jeugd.
Judith stuurt een vragenlijst als quickscan voor het VN-verdrag rond, die gemeenten
kunnen gebruiken voor een nulmeting, en eventueel andere nuttige informatie.
Voor het formeren van de werkgroepen kan wellicht ook de regionale
(Cliënten)participatiekaart gebruikt worden. Judith zal deze rondsturen. Ook zal zij Hans
Erkens vragen naar de Sociale kaart van Alblasserdam, die de gemeente zou opstellen.
Een ander bespreekpunt dat nog openstaat, is welke ondersteuning de gemeente gaat
bieden voor het opbouwen van netwerkcontacten.
5. Afscheid oude adviesraad
Er staat nog een afscheidsetentje van de oude Wmo-adviesraad in de planning. Daarbij
gaat het om de oud-leden Harry Struik, Wim van Krimpen, Bram Schep, Nelleke
Reyneveld en Huug Alblas. Voorgesteld zal worden om naast de leden die doorgaan in de
nieuwe adviesraad, ook Marika hier aan te laten deelnemen. Actie: Judith zal dit voorstel
doorgeven aan Hans Erkens en navraag doen over de voorgenomen datum van het
etentje.
6. Rondvraag


Nieuwe website

Judith verzoekt iedereen om voor zover dit nog niet gedaan is, een stukje en een digitale
foto aan te leveren voor op de website.
De volgende nieuwe ideeën voor de website worden genoemd:
Links: we gaan niet alle maatschappelijke organisaties in Alblasserdam opnemen. Want
wat is het doel daarvan? We willen onafhankelijk zijn en blijven. En we lopen daarbij ook
het risico dat we er een vergeten. In plaats daarvan besluiten we:
 om een link op te nemen naar de website van de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD), als mensen Wmo maatwerkvoorzieningen willen
aanvragen.
 Een verwijzing naar de website van de rijksoverheid voor een uitleg over
de Wmo en de Jeugd
 Verwijzing naar dorpsnetwerk / kaart.
Judith heeft volgende week woensdag 7 maart een afspraak met Bram Schep om het een
en ander te gaan aanpassen. Alle ideeën zijn welkom.


Ontvangen signalen:

Probleem met aanvraag hulp/ondersteuning bij meervoudige zorgvragen via
keukentafelgesprekken. Dit signaal is binnengekomen via de regionale themabijeenkomst
van 8 februari en door Marika bij cliënten vernomen.
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Initiatief Rita voor oprichting hospice in Alblasserdam

Rita geeft een toelichting, het is nog een pril idee. Zij gaat daar een businessplan
voor maken. Er moeten fondsen geworven worden. Voorbeeld: Hospice De Cirkel in
Hendrik-Ido-Ambacht (met 4 kamers) en 2 hospice in Dordrecht. Het op te richten
hospice in Alblasserdam zou ook open moeten staan voor inwoners van Sliedrecht en
Papendrecht. Mogelijk zou er expertise te krijgen zijn vanuit de gemeente om het
businessplan te maken…?



N.a.v. signaal Martha Klok: de SDD: zou bezig zijn met beleid op te stellen voor
het behoud van woningaanpassingen na vertrek van een huurder nieuwe
afspraken met woningcorporaties – Judith gaat navraag doen.



Rita heeft van Heleen Visser het activiteitenprogramma voor Mantelzorgers
ontvangen. Zij stuurt het rond.



Vergaderingen Regionale adviesraad op 5 maart en 14 mei: Rolf is verhinderd.
Marika wil gaan, als voorlopige vertegenwoordiger, in afwachting van een
definitief besluit van de afgevaardigde uit onze adviesraad. Dat wordt zo
afgesproken.



De nieuwe adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht heeft een communicatieplan
opgesteld. Judith zal dit ter inspiratie rondsturen.



Themabijeenkomst van de regionale Wmo-adviesraad op 8 februari, met
voorlichting over de Wmo en Participatiewet voor kandidaat gemeenteraadsleden:
Rita, Mineke en Monica waren daar aanwezig. De SDD heeft o.a. cijfers
gepresenteerd over het gebruik van de maatwerkvoorzieningen. Actie Judith:
presentaties rondsturen.

.
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