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Op: 22 april 2018 
 

Aanwezig 

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

Te gast 
Bij agendapunt 2 

Hans Erkens, regisseur Sociaal Domein gemeente Alblasserdam 

 

Agenda- 
Punt 

Onderwerp Inhoud 

1.  Opening en vaststellen 
agenda 
 

Onze voorzitter opent de vergadering. 
We maken kennis met Donneke Ooms als nieuw lid. Na 
afloop van de vergadering nemen we afscheid van Mineke 
Boon als lid. 

2.  Informatie van de 
gemeente  
 
-Presentatie door Hans 
Erkens over de 
voornemens op de 
verschillende 
beleidsterreinen 
Wmo/Jeugd/VN-verdrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is een uitvoeringsprogramma Jeugd op hoofdlijnen in 

ontwikkeling. Ben Kraal zal de adviesraad binnenkort 

uitnodigen voor consultatie in de maand mei. 

Hans zal antwoord geven op de vraag of er ook een 

regionale Transformatieagenda voor jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt opgesteld, 

een verplichting vanuit het landelijk Programma Zorg voor 

Jeugd van VWS. Naschrift HE:  dat is er al: het regionaal 

transitiearrangement (RTA) Zuid-Holland Zuid. 

 

-De speerpunten van het Ontschottingsplan 3D en het 

Uitvoeringsprogramma Wmo zijn onder voorbehoud: 

-inzet op preventie -1 loket (DOK12). 

 

-Er komt een nieuwe website van het CJG. De Adviesraad 

zal gevraagd worden om mee te kijken op leesbaarheid.  

-Armoedebeleid: Er ligt nu een concept convenant 

gezamenlijke aanpak armoede. Bedoeling dat 30 partijen 

gaan tekenen. Uitvoering is door de partners samen. 

Input van adviesraad zal zeer gewenst zijn. 

Ondertekening van het convenant op 14 mei 18.00 uur. 

Monica zal namens de Adviesraad hierbij aanwezig zijn. 

-VN-verdrag: moet in de uitvoeringsprogramma’s inclusief 

beleid zijn. Advies van Hans aan de Adviesraad: gebruik 

het VN-verdrag als toetsingskader en kies zelf een aantal 

speerpunten. Dat voorstel wordt aangenomen. Mogelijk 

kan de quickscan hiervoor gebruikt worden.  
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-Stand van zaken 
vaststelling Reglement en 
benoeming leden van de 
adviesraad, procedure 
VOG, netwerkkaart 
 

-Aan de Netwerkkaart wordt aan gewerkt, meldt Hans 

Erkens. 

-De gemeente vraagt van de nieuwe leden een VOG. 

Afgesproken wordt dat Marika en Donneke de kosten voor 

te schieten en deze declareren bij Hans  

o.v.v. het interne routenummer AL 301018. 

-Werving nieuwe leden 

We besluiten de poster nog wat aan te laten passen door 

de SWA en hem op te hangen op verschillende plekken 

binnen Alblasserdam. Actie: Judith en Monica 

3.  Ter vaststelling 
 
- Concept besluitenlijst 
vergadering ASD 26 
maart 2018 

De besluitenlijst van 26 maart wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Afgesproken wordt dat Judith de genoemde stukken aan 
Donneke zal toesturen (uitgevoerd). 
 

4.  Interne zaken  
 
 -Besluit over 
continuering/ wijziging 
vergaderlocatie  
 

 
 
We besluiten voorlopig hier te blijven vergaderen in het 
MFC. Monica wil de volgende keer de sleutel van de 
voordeur ophalen. Rita stelt zich beschikbaar als reserve. 

5.  Signalen uit het veld 
  

Besloten wordt om de berichten van de 
Bewonersverenigingen te gaan volgen. Mineke zal 
het mailadres van de bewonersvereniging 
Alblasserwerf (met Whatsapp groep) nog doorgeven. 
Rita vraagt de beheerder van de Whatsappgroepen 
van alle bewonersverenigingen om zijn mailadres.  

6.  Mededelingen en 
rondvraag 
 
-Agendapunten voor 
vergadering 11 juni 
 
-Overige mededelingen 
en punten voor de 
rondvraag 
 

 
 
Judith zal Hans Erkens vragen of de vergadering van 
11 juni vroeg genoeg is, om dan Ben Kraal uit te 
nodigen om een toelichting te geven op het 
uitvoeringsprogramma Jeugd.  
 
Andere onderwerpen voor 11 juni:  
-Quickscan VN-verdrag 
-Convenant aanpak armoede 
-Stand van zaken werving 
-Voorstel aanknopen 2 netwerkcontacten voor elk lid 
(a.h.v. netwerkkaart) 

7.  Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om circa 21.20 uur. 

 


