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1.

Onderwerp
Opening en
vaststellen
agenda

Rolf de Folter (voorzitter), Donneke Ooms, Marika Slingerland en Monica Tanis
(leden), Danielle van Weert en Harriet Wieringa
Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Inclusief (ambtelijk secretaris)

Inhoud
Danielle van Weert en Harriet Wieringa sluiten aan bij dit overleg. Ze willen nagaan of de
Adviesraad iets voor hen is.
Toelichting op Koers 22 door Tonia Ruybroek (directeur) en Marjan Middelburg (voorzitter)
Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA), zie ook: http://www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl/
De toelichting is helder, we missen echter de doelstellingen met cijfers bij de verschillende
thema’s, zoals bij armoede. Wat doen we om armoede met x% terug te dringen. Er zijn al veel
cijfers, maar hoe meten we het effect van het beleid. Kortom: wat is het probleem, wat zetten we
in en wat moet de investering opleveren. De lokale gezondheidsmonitor geeft een aantal cijfers:
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/images/downloads/OnderzoekCijfers/infographics/Infographic_Gezondheidsmonitor_Volwassenen_en_Ouderen_2016_Alblasse
rdam.pdf
Zorgtafels: de Adviesraad en de SWA willen samen een aantal thema’s op een andere manier
benaderen, bijvoorbeeld een jeugd- of armoedetafel, thema’s die we beiden belangrijk vinden.
Rolf maakt een opzet en heeft dat op 3-2-19 gemaild. Komt de volgende vergadering terug.

2.
3.

Vergadering
van 26
november
N.a.v.
informatie
van/voor de
gemeente

Verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: de acties van Hans Erkens staan nog open.
Mariëtte neemt contact met hem op.
Ongevraagd advies over wachtlijst jeugdhulp, 3-12-18. Hans Erkens heeft aangegeven dat we
binnenkort een reactie krijgen. We horen dat er nog steeds een wachtlijst is en medewerkers van
het CJG geven aan dat er (nog) niets ten goede veranderd is.
Informatie over cliëntondersteuning op de website van de gemeente en het CJG: de
informatie over cliëntondersteuning is lastig te vinden op de website van de gemeente.
Clientondersteuning staat onder algemene voorzieningen, maar er wordt niet uitgelegd wat het is.
Cliëntondersteuning voor de jeugdhulp wordt alleen genoemd (en niet toegelicht) bij het CJG,
https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Zorg_en_welzijn/Wmo
Bijzonder ook dat woningaanpassingen apart worden vermeld, maar ook onder Wmo benoemd
worden.
Uitgebracht advies: zie bijlagen.

4.

VN-verdrag

Ongevraagd advies VN-verdrag en inclusief beleid, 2-7-18: in maart komt er een
raadsinformatiebrief mbt het VN-verdrag. Ook het mini-symposium dat we samen met de
gemeente organiseren wordt hierin aangekondigd. We vinden het jammer dat we geen officiële
reactie hebben gekregen.
Opzet voor mini-symposium in 2019: zie bijlagen.

5.

6.

Werving
leden en
oproep webredacteur
Terugkoppeling

Er zijn drie reacties gekomen op de oproep voor een webredacteur. We nodigen hen alle drie uit
voor de volgende vergadering om in gesprek te gaan over de mogelijkheden mbt communicatie
van/voor de Adviesraad.
Regionale Adviesraad, 14-1-19: zie verslag dat bij de stukken zat voor deze vergadering.
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Dienstencheques voor mantelzorgers: de mantelzorgconsulent van de SWA heeft aangegeven
dat veel mantelzorgers de dienstencheques missen. In de bijlage het voorstel uit de gemeente
Sliedrecht. De financiering mag niet ten koste gaan van het mantelzorgbudget. Er is nu eigenlijk al
te weinig formatie voor de ondersteuning (in Sliedrecht wordt het wel betaald uit het
mantelzorgbudget).
Bijeenkomst over preventieve projecten, 30-1-191. De volgende onderwerpen kwamen aan de
orde: vaccinatiegraad, overgewicht (veel inzet op sport in Alblasserdam), mentale weerbaarheid
(vooral bij kinderen die in armoede opgroeien. Weerbaar is voor iedereen belangrijk!), voorlichting
aan kwetsbare zwangeren, kwetsbaarheid toegespitsts op statushouders en dementie.
Het werd nergens echt concreet en opvallend was het verschil tussen wat ambtenaren/
wethouders dachten en wat er in de praktijk speelt. De Dienst Gezondheid & Jeugd en gemeente
wezen naar elkaar voor wat betreft de uitwerking/concreet maken van de thema’s.
Rondvraag

7.

Agendapunten voor vergadering van 13 maart 2019: Communicatie Adviesraad en armoede,
Mariëtte nodigt Hans Erkens en Inge Nieuwenhuis uit.
Danielle van Weert en Harriet Wieringa denken beiden na over deelname aan de Adviesraad.
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Zie ook: https://www.toekomstverkenningzhz2018.nl/
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