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20 augustus 2018 
 

Aanwezig 
Rolf de Folter (voorzitter), Donneke Ooms, Rita Schook, Marika Slingerland 
en Monica Tanis (leden) 
Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Zuid-Holland (ambtelijk secretaris)  

 

Punt Onderwerp Inhoud 

1.  Opening en 

vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

2.  Vaststellen 

besluitenlijst van de 

vergadering van 11 

juni 

Tekstueel: Marika heeft met de intern begeleiders van de scholen 
afgesproken dat we vragen kunnen doorgeven. Zij sluit dus niet aan 
bij een overleg. Het verslag wordt met deze wijziging goedgekeurd 
en vastgesteld. 
Naar aanleiding van: de toelichting op het Jeugdproject Route 22: de 
aanwezigen vonden de toelichting weinig concreet. Er zijn veel 
vragen blijven liggen en de rol van de Adviesraad is niet duidelijk. Dit 
punt komt terug op de volgende vergadering. 
 

3.  N.a.v. informatie 

van de gemeente 

Inspraakprocedure Uitvoeringsprogramma Jeugd, 29-7-18 (mail 

van Rolf): nog geen reactie gehad. 
 
Overleg wethouder Dorien Zandvliet en Hans Erkens 

Op 5 september a.s. om 8.30 uur hebben Rolf en Donneke overleg 

met Dorien en Hans. Bespreekpunten: 

• Mail over inspraakprocedure uitvoeringsprogramma jeugd. 
Donneke licht toe hoe dit verlopen is. 

• De Adviesraad wil in een vroeg stadium meedenken met 
plannen. Een toelichting van de ambtenaar in de vergadering 
en vervolgens informeel of formeel (afhankelijk van het 
stadium van het (beleids)plan) adviseren. Wat vindt de 
gemeente hiervan en hoe wordt dit concreet vorm en inhoud 
gegeven?  

• Inwoners moeten naar verschillende loketten wanneer zij 
vanuit verschillende domeinen hulp/ondersteuning nodig 
hebben omdat er geen sociaal team is in Alblasserdam (zie 
ook punt 8). 

• Als de medewerker van het Wmo-loket vakantie heeft, is dit 
loket gesloten (zie ook punt 8). 

 
Armoede 

• Brief en Uitwerking Plan van aanpak Convenant: zie bijlage 

voor de reactie van de Adviesraad. 
 
Bespreking concept Netwerkkaart. Keuze van 2 netwerkcontacten 

per lid: 
Donneke: CJG en Jongerenwerk Jeugd-Punt 

Monica: Wmo-loket en Yulius 

Marika: SWA en SDD 
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Rolf: SchuldHulpMaatje, Voedselbank en Diaconaal Platform 

Rita: Ouderenbond en Stichting Seniorenactiviteiten. 

Doel: contact leggen/onderhouden en signalen ophalen (wat gaat er 

goed/niet goed bij de Wmo of de jeugdhulp en hoe kan het beter).  
 

4.  VN-verdrag 

 

Ongevraagd advies VN-verdrag en inclusief beleid, 2-7-18: Hans 
Erkens heeft het ongevraagd advies op 16-7-18 kort en vooral 
procedureel met de wethouder voorbesproken, maar nog niet 
inhoudelijk! De planning is nu, dat hij dit advies in het college van 2 
oktober a.s. zal agenderen. 
 
VN-verdrag komt ook op de agenda van het voorzittersoverleg in 
november. 
 

5.  Stand van zaken 

werving leden en 

afspreken 

vervolgacties 

• De oproep met een nieuwe reactietermijn wordt gestuurd aan: 
Sociaal Raadslieden, Gemeentepagina in de Klaroen, 
Alblasserdamsnieuws.nl1, Alblasserdam.net, Wijkraden en 
dorpsverenigingen (via de SWA) 

• Rolf en Rita voeren gesprekken op zaterdagochtend 13 
oktober 
 

6.  Terugkoppeling uit: 

Regionale 
Adviesraad Wmo 9 
juli (door Marika) 
 
 
 
 
 
 
 
Rondetafelgesprek 
met stakeholder op 
28 juni (Rolf) 

• Zie verslag. De volgende vergadering worden de vragenlijsten 
die gebruikt worden voor het signalerend huisbezoek, 
besproken, zie bijlagen voor de vragenlijst van Alblasserdam. 

• Dienstencheques zijn per 1 juli afgeschaft (kunnen tot het 
einde van dit jaar gebruikt worden). Sliedrecht gaat nog wel 
door met de dienstencheques, maar alleen voor 
mantelzorgers. 

• Marika heeft advies gegeven over de informatievoorziening 
over de eigen bijdrage op de website van de SDD. 

 
Goede netwerkbijeenkomst. Uitwisseling als input voor nieuw 
jaarplan van de SWA. 

7.  Training voor de 

Adviesraad (via mail 

van Hans Erkens, 16-
7-18) 

Het college zou in het kader van preventie (Innovatiebudget 2018) 
een bedrag van € 10.000 in 2018 willen bestemmen t.b.v. scholing 
adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad mag dit breed oppakken 
en behalve integraal adviseren op de verschillende domeinen ook 
bijv. netwerken en hoe inwoners als achterban te betrekken (input) 
als onderwerp kiezen. 
Mariëtte maakt een opzet die we de volgende vergadering 
bespreken. 
 

8.  Signalen uit het 

veld 

 

Inwoners uit Alblasserdam moeten naar verschillende loketten 
wanneer zij (vanuit verschillende domeinen) hulp/ondersteuning 
nodig hebben. Ze moeten naar het Wmo-loket of het CJG. In andere 
gemeenten is er vaak één sociaal team.  
Omdat de medewerker van het Wmo-loket drie weken vakantie had, 
was het Wmo-loket gesloten. Inwoners werden verwezen naar de 

                                                      
1 Voor het plaatsen van een vacature, hebben ze aan de rechterkant van de website ruimte. Een vierkante 
banner draait dan 24 uur per dag mee. De kosten hiervoor bedragen € 70,- per week. Dat heb ik (=Mariëtte) 
niet gedaan. 
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SDD. De Adviesraad vindt dit geen goede zaak. Soms hebben 
mensen geen maatwerkvoorziening nodig, maar juist een algemene 
voorzieningen.  
Rolf en Donneke nemen deze punten mee in het gesprek op 5 
september (zie punt 3). 

9.  Mededelingen en 

rondvraag 

 

 

Agendapunten voor 

vergadering van 17 

oktober 

 

 

 

Agenda voor de 2de 

helft 2018 

Wie wil/kan de website van de Adviesraad bijhouden: geen van 

de leden van de Adviesraad. Rita vraagt aan de SWA of zij een 
vrijwilliger kennen, die het zou willen doen. 
 
1. Voorstel training/deskundigheidsbevordering (zie punt 7) 
2. Plan van aanpak armoedebestrijding en Startnotitie Route 22 
(Hans, Julia en Laure worden uitgenodigd om een toelichting te 
geven) 
3. Contacten met organisaties Sociale Kaart 
 
Jaarplan 2019 en uitwerking training/deskundigheidsbevordering. 
 

10. 1
2 

Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur, met dank voor ieders 
inbreng. 
 

 


