Definitive Besluitenlijst vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Op: 26 maart 2018

Aanwezig

Rolf de Folter (voorzitter), Mineke Boon, Rita Schook, Marika
Slingerland en Monica Tanis (leden)
Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (ambtelijk secretaris)

AgendaPunt
1.

2.

Onderwerp

Inhoud

Opening en vaststellen
agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststelling verslagen
- besluitenlijst vergadering
Wmo-adviesraad 30
oktober 2017

De besluitenlijst wordt goedgekeurd.
Judith zal navraag doen bij Hans over de VOG, of dit alleen
voor de nieuwe leden of alle leden geldt en hoe de route
gaat worden.

- verslag startbijeenkomst
22 november 2018

Het verslag van de startbijeenkomst wordt goedgekeurd.
Judith zal Bram vragen om het te plaatsen op de website
en de deelnemers een bericht sturen met een link naar de
website.
N.a.v.:
ASVZ heeft contact gezocht n.a.v. de oproep voor
meedenken in werkgroepen. Er zijn cliënten die mee
willen denken. Besloten wordt om hiermee te wachten tot
de werkgroepen van start gaan.

- conceptverslag
vergadering ASD 26
februari 2018

Het verslag van 26 februari wordt goedgekeurd.
Mineke kan niet op 11 juni, de datum van de volgende
vergadering. De vergadering verschuiven blijkt lastig. Dit
zal later bekeken worden.
N.a.v.
-Rita heeft Joyce per mail benaderd voor de werkgroep
Jeugd en is nog in afwachting van haar reactie.

3.

Werkplan 2018

Openstaande acties:
-Rondsturen van de vragenlijst als quickscan voor het VNverdrag rond, het communicatieplan van Sliedrecht en de
regionale participatiekaart (Judith, uitgevoerd)
Het concept werkplan wordt op een aantal punten
bijgesteld, waarbij de ambities voorlopig worden verlaagd.
De nieuwe versie wordt rondgestuurd naar alle leden. Na
akkoord wordt het toegestuurd naar Hans Erkens (actie
Judith, uitgevoerd).
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4.

Interne zaken
-Stand van zaken werving
leden
-Stand van zaken planning
afscheidsetentje

5.

-Beheer website: wie gaat
dit doen?

Rolf gaat Bram polsen. Eventueel wil de partner van
Mineke dit gaan doen.

-Beheer Gmail-adres

Besloten wordt dat Judith dit voorlopig gaat doen.

Informatie van de
gemeente

In het rapport staat dat de gemeente wil laten
onderzoeken hoe deze lokale verschillen zijn te verklaren
en hoe de samenwerking en communicatie m.b.t. onze
dienstverlening verder verbeterd kan worden.
We spreken af dat we aan de beleidsadviseurs gaan
vragen wat de gemeente gaat doen met de uitkomsten
van de Monitor Sociaal 2017.

-Raadsinformatiebrief over
Monitor Sociaal aan de
gemeenteraad
Alblasserdam met bijlagen,
ter kennisgeving
6.

Terugkoppeling uit:


7.

Regionale adviesraad
Wmo Drechtsteden
vergadering 5 maart

Marika was aanwezig en geeft een toelichting.
De regionale adviesraad gaat in het najaar een
bijeenkomst organiseren voor de lokale adviesraden in de
regio over de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen
door de SDD.

Signalen uit het veld
-Ontvangen mailbericht
over parkeren en
toegankelijkheid
Alblashof dd. 8-3-2018
ter bespreking

8.

Op 31 maart hebben Rolf en Mineke een gesprek met een
kandidaat. Besloten wordt om opnieuw een oproep te
doen via de gemeente (Hans Erkens).
Afscheidsetentje staat gepland op woensdag 18 april.
Judith gaat bij Hans na in welke vorm er afscheidscadeaus
gegeven worden of een bloemetje.
Bram krijgt in ieder geval een VVV-bon.

Mededelingen en
rondvraag
Agendapunten voor
vergadering 23 april
Ander punt

De ingekomen vraag over de situatie bij de Alblashof
(steile stoep naar ingang seniorenwoningen, tekort
aan parkeerplaatsen en wens herinrichting
fietsenstalling) wordt besproken.
Besloten wordt deze persoon te verwijzen naar
Woonkracht 10. Eventueel zou hij een beroep
kunnen doen op de cliëntondersteuner. Diens
contactgegevens zullen vermeld worden.
De Adviesraad kan niet individuele meldingen
oplossen. De adviesraad gaat wel aan de slag met
toegankelijkheid in Alblassserdam, en zal deze
melding meenemen. (actie Judith, uitgevoerd)
-Toelichting door beleidsambtenaren Wmo en Jeugd
(Judith stuurt uitnodiging via Hans Erkens)-Agendapunt netwerk in kaart brengen
-De adviesraad is lid van de landelijke Koepel
Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel heeft een
forum en een digitale ladenkast met allerlei
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informatie. De leden geven toestemming om hun
mailadres door te geven aan de Koepel Adviesraden
Sociaal Domein. Actie: Judith
9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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