Concept Besluitenlijst vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Op: 11 juni 2018
Rolf de Folter (voorzitter), Donneke Ooms, Rita Schook, Marika Slingerland
en Monica Tanis (leden)

Aanwezig
Te gast
bij agendapunt 2

Judith Broerse, Zorgbelang Zuid-Holland (ambtelijk secretaris)
Julia Rönnebeck (beleidsadviseur Armoedebeleid) en Laure ter Stege
(projectondersteuner Sociaal Domein), gemeente Alblasserdam

AgendaPunt

Onderwerp

Inhoud

1.

Opening en vaststellen
agenda

2.

Te gast vanuit de
gemeente:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Judith is deze vergadering voor het laatst aanwezig, in
verband met een nieuwe baan. Mariette Teunissen zal haar
voorlopig opvolgen.
Toelichting op het Jeugdproject Route 22:
Het huidige aanbod aan voorzieningen is in kaart gebracht.
Op basis daarvan zal er een startnotitie gemaakt, samen
met het Jeugdpunt. Doelgroep van het Jeugdproject:
jongeren die geen bijzondere problemen hebben. Het
Lokaal Plan Jeugd is onderdeel van Route 22. Laure stelt
voor om daar later nog eens over gedachten te wisselen,
zodra de startnotitie door het College is vastgesteld1.
Toelichting op het Armoedebeleid:
Op 14 mei is er een Convenant ondertekend, vervolgens
wordt nu gewerkt aan een actieplan. Globale doel: beter
samenwerken en kennis bevorderen. Lange termijn
doelstelling: meer benutten van regelingen.
Hulpmiddel om schulden aan te pakken: het digitale
Geldplan 'Kom uit de geldzorgen!' via de website van de
SDD. Via de landelijk website
https://www.berekenuwrechtplus.nl/ kunnen mensen
nagaan op welke gemeentelijke vergoedingen zij recht
hebben.
De Adviesraad raadt de gemeente aan om ook de Kantlijn
en de Klaroen als communicatiekanaal te benutten.
Voorstel van Julia: Dat de Adviesraad meedoet in de te
formeren werkgroepen en aanwezig is bij kennissessies.

-Laure ter Stege met een
toelichting op het
Jeugdproject Route 22

-Julia Rönnebeck met een
toelichting op het
Armoedebeleid /
vervolgstappen na
ondertekening Convenant

3.

Te gast: Kees Brinkman,
coördinator
SchuldHulpmaatje en lid
gemeentelijke werkgroep
Aanpak Armoede

Afspraak: uitnodiging voor themabijeenkomst regionale
adviesraad over Armoede op 12 september toesturen aan
Julia.
SchuldHulpmaatje is opgericht als onafhankelijke
vrijwilligersorganisatie rond 2010 een initiatief van de
landelijke kerken. Documentatie over de stichting zal Kees
per mail aan ons toesturen.
De hamvraag is: hoe krijgt het Convenant handen en
voeten? In 2016 is er voor het laatst een minima
effectrapportage 2016 door het NIBUD uitgevoerd.
Mogelijk in 2018 opnieuw een effectrapportage. Nog
onvoldoende benut worden o.a. de voorzieningen van de

1

Mail van Laure mbt startnotitie Route 22 (24-7-18): Ik heb helaas nog geen duidelijkheid over wanneer deze
startnotitie zal worden vastgesteld door het college. Dit heeft alles te maken met de vakantie.
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stichting Leergeld.
Wat kan de adviesraad daarin betekenen?
Als het goed is, krijgt de adviesraad het Plan van aanpak
ter informatie. Het idee ontstaat om een themabijeenkomst
met burgers hier aan te wijden. Kees Brinkman is bereid
om hieraan mee te doen.

4.

Tekstueel:
Vaststellen besluitenlijst
van de vergadering van 22 Pagina 1: Moet zijn: Programma Zorg voor Jeugd van
VWS. Het verslag wordt met deze wijziging goedgekeurd
april
en vastgesteld.

5.

Bespreking concept
Netwerkkaart

6.

We missen op de lijst nog veel partijen. De lijst met
gewenste aanvullingen zal gestuurd worden aan Laure ter
Stege, met het verzoek de contactgegevens aan te vullen.
(actie Judith, uitgevoerd) Ook zal zij vragen om de lijst voor
een bepaalde datum aangevuld terug te mogen ontvangen.
De lijst komt de volgende keer terug op de agenda. Dan zal
ook afgesproken worden welke 2 nieuwe netwerkcontacten
elk lid zal gaan leggen.

Verder heeft Marika contact gelegd met intern begeleiders
van de scholen. De vragen van de Adviesraad kan zij aan
hen doorgeven.
Afgesproken wordt om aan Hans Erkens te vragen om
Terugblik op
het Plan van aanpak n.a.v. het Convenant en de Startnotitie
ondertekeningsbijeenkomst (door Monica Jeugd z.s.m. toe te sturen aan de Adviesraad. Want de
Adviesraad is erg geïnteresseerd.
bijgewoond) en
afgesproken
vervolgstappen

7.

Procedure afspraken over
invullen quickscan
vragenlijst VN-verdrag
(Vervolg agendapunt 7)

De Regionale Adviesraad gaat een brief versturen aan alle
Colleges van B&W over het betrekken van de adviesraden
bij de GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) evaluatie. De
brief zal ter info worden rondgestuurd.
De Adviesraad beschikt over onvoldoende informatie om de
quickscan zelf in kunnen te vullen. Daarom wordt
afgesproken om de gemeente een aantal belangrijke
vragen te stellen, over de implementatie van het VNverdrag. Rolf zal een opzet maken en die dan via een
mailronde voorleggen aan de andere leden.

8.

Stand van zaken werving
leden en afspreken
vervolgacties

Besloten wordt om de oproep met een nieuwe
reactietermijn na de zomer te sturen aan:
• Sociaal Raadslieden
• Gemeentepagina in de Klaroen (nogmaals)
• Alblasserdamsnieuws.nl
• Alblasserdam.net
• Wijkraden en dorpsverenigingen (via de SWA)

9.

Terugkoppeling uit:

Uit de bijeenkomst werd niet duidelijk hoe de doelstellingen
bereikt gaan worden, en hoe gemeten gaat worden,
verantwoordelijkheidsverdeling en termijnen. Donneke
heeft mondeling feedback gegeven op het concept
uitvoeringsprogramma. Inmiddels heeft Hans Erkens laten
weten dat er (ondanks eerdere toezegging geen
adviesaanvraag naar de Adviesraad komt. Dit roept
verbazing op. Afgesproken wordt om hierover een reactie

•

Bijeenkomst
Uitvoeringsprogramma
Jeugdzorg
(Donneke)
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aan Hans Erkens te sturen, met het verzoek om de
definitieve versie van het Uitvoeringsprogramma te mogen
ontvangen.
•

Regionale
Adviesraad Wmo
15 mei (door
Marika)

•

Voorzittersoverleg
17 mei (door Rolf)

•

Overige
bijgewoonde
bijeenkomsten

De regionale adviesraad heeft besloten om de regionale
cliëntenparticipatiekaart te schrappen en niet meer bij te
houden.
Rolf heeft daar de omvang van de ondersteuning van de
adviesraden aangekaart. Die blijkt heel verschillend te zijn.
De regionale Adviesraad gaat in september een regionale
themabijeenkomst organiseren over Armoede. Onze
Adviesraad heeft daar interesse in.
Monica heeft een bijeenkomst over aanpak van
eenzaamheid bijgewoond, met een lezing van een
hoogleraar van de Universiteit van Humanistiek van
Utrecht. Van belang is netwerkontwikkeling en nabijheid
bieden.
Rolf heeft een uitnodiging ontvangen van de SWA voor een
Rondetafelgesprek met stakeholders op 28 juni. Rita gaat
mee. Donneke stelt zich beschikbaar als reserve.

10.

Privacyverklaring n.a.v.
Algemene Verordening
Gegevensbescherming,
ter vaststelling
-vaststellen benodigde
vervolgacties
11. Signalen uit het veld

De concept Privacyverklaring is aangepast en wordt
goedgekeurd. Judith zal Bram vragen om hem op de
website te zetten.
Bram zal ook een ‘slotje’ aanbrengen op de website, om
reacties van bezoekers via de link naar het mailadres te
beveiligen. Verder moeten oude sollicitatiebrieven en
adressenlijsten vernietigd worden (zorgt Zorgbelang voor).
Signaal van Monica:
Volgens een medewerker van het Wmo-loket worden de
Dienstencheques afgeschaft. De aanvraagprocedure zou
heel lastig zijn en daardoor wordt er weinig gebruik van
gemaakt. Marika wil graag eerdere adviezen van regionale
adviesraad ontvangen (van Judith, uitgevoerd) en
overweegt dan om dit evt, in te brengen bij de regionale
adviesraad.
Er is nog een signaal ontvangen, over de kosten van
huisaanpassingen. Dit blijkt een dure aangelegenheid te
zijn.
Naschrift: Volgens de website van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting stelt de gemeente Alblasserdam geen
blijversleningen beschikbaar . Zie
https://www.svn.nl/gemeente/Alblasserdam
Te overwegen is om hierover een advies uit te brengen aan
de gemeente.

12. Mededelingen en
rondvraag

-Agendapunten voor

Praktisch punt: op maandag, dinsdag en woensdag komt
het buurtpreventieteam hier koffie drinken, voor ze hun
ronde doen. Voor de volgende vergadering van de
adviesraad is hun advies aan ons om dieper in de zaal te
gaan zitten. Zo hebben we minder hinder van elkaars
gesprekken.
Besloten wordt om de vergadering te verschuiven naar 20
augustus.
Agendapunt: Netwerkkaart en keuze van 2 nieuwe
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vergadering 27 augustus

13. Sluiting

netwerkcontacten per lid
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur, met dank
voor ieders inbreng.
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