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Onderwerp
Opening en
vaststellen
agenda

1.

Donneke Ooms (plaatsvervangend voorzitter), Marika Slingerland en Monica Tanis (leden),
Danielle van Weert en Harriet Wieringa, Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Inclusief (ambtelijk
secretaris)
Rolf de Folter
Inhoud
Danielle van Weert en Harriet Wieringa sluiten nog een keer aan bij dit overleg. Ze hebben beiden
besloten lid te worden van de Adviesraad.
Kennismaking met Natasja Petersen. Natasja gaat de website van de Adviesraad bijhouden.
Mariëtte levert teksten aan aan Natasja. Natasja wil ook teksten lezen op toegankelijk taalgebruik.
In gesprek de gemeente: Hans Erkens en Inge Nieuwenhuis kunnen er niet bij zijn.
We beginnen volgende vergadering met een overleg met Hans Erkens over de samenwerking.

2.

3.

Vergadering
van 30
januari 2019

Verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:

N.a.v.
informatie
van/voor de
gemeente

N.a.v. informatie van/voor de gemeente
Ongevraagd advies over cliëntondersteuning op de website van de gemeente en het CJG,
4-2-19

De opzet over de zorgtafels: er komt een overleg over dit stuk met Rolf, Marika en Marjan
Middelburg van de SWA. Marika plant dit overleg. We moeten voorkomen dat het een
casuïstiekoverleg wordt, dat is er al. Het gaat meer over structurele pijnpunten of zaken die juist
heel goed gaan. Op het minisymposium willen we de eerste bijeenkomst van de zorgtafels
aankondigen.

Dienstencheques voor mantelzorgers: bespreken we de volgende vergadering met de
gemeente. Van de medewerkers van het Wmo-loket en van de SWA horen we dat er behoefte
aan is. In Sliedrecht worden de dienstencheques betaald uit het mantelzorgbudget.
Op 8 april is Mariëlle Verhoeve als nieuwe regisseur armoedebeleid Alblasserdam gestart. We
nodigen haar uit voor de vergadering in juni.
VN-verdrag

4.

Raadsinformatiebrief over het VN: gaat in de week van 19 maart naar de gemeenteraad.
Opzet voor symposium op 11 juli 2019
Stellingen voor het onderdeel ‘Ophalen aandachtspunten etc.’: onze speerpunten zijn
armoede en toegankelijkheid. Iedereen denkt na over stellingen, die mailen we naar elkaar.
Welke organisaties van de sociale kaart nodigen we uit: iedereen kijkt welke organisaties we
uitnodigen en waar we flyers neer willen leggen.

5.

Communicatie

De Adviesraad wil meer publiciteit, zodat inwoners weten dat er een Adviesraad is en waar die
voor staat. We beginnen met de website, die Natasja nu gaat bijhouden. Natasja heeft via de mail
op 16 maart aangegeven dat ze ook een Facebookpagina wil gaan maken.

6.

Terugkoppeling

Voorzittersoverleg op 7-2-19: wordt voor kennisgeving aangenomen.
GPR1-VN advies: in dit advies wordt gevraagd om bij de bouw meteen rekening te houden met
toegankelijkheid. We zien nu regelmatig dat er achteraf aanpassingen nodig zijn, die ten koste
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gaan van het Wmo-budget. Dit advies komt ook aan de orde in het gesprek dat Marika, Pieter
Struijs (voorzitter van de Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden) hebben met Dorien Zandvliet
en Hans Erkens op 1 april a.s.
Overige bijgewoonde bijeenkomsten (regio/lokaal):
Monica is bij een thema-avond van Yulius geweest over begeleid wonen. De bijeenkomst stond
ook in het teken van ontmoeting. Er werd gesproken over gezondheid en er was een verhaal van
een ervaringsdeskundige. Er zou meer gewerkt moeten worden met ervaringsdeskundigen in de
GGZ en ook in de jeugdhulp.
Mensen die nu begeleid wonen zouden meer gestimuleerd moeten worden om te gaan
participeren, nu is het wat ‘pappen en nathouden’. Mensen willen meer, maar hebben hierbij wel
begeleiding nodig. We nodigen de SDD uit om een toelichting te geven en dit signaal te
bespreken op 4 september.
Donneke is naar een bijeenkomst geweest van het Ouderplatform ZHZ over het VN-verdrag. Er
was een goed verhaal van een ervaringsdeskundige, zij gaf bijvoorbeeld als tip mee om
gebouwen door mensen met een beperking te laten controleren (zie ook GPR-VN advies).
Hulpmiddelen: op deze bijeenkomst hoorde Donneke ook dat mensen bang zijn om te klagen over
hun rolstoel en dat klagen nauwelijks zin heeft. Het duurt erg lang voor de leverancier komt.
Het gaat beter dan drie jaar geleden.
Mensen zouden een klacht in moeten dienen bij de SDD, bij de leverancier durven ze dat niet.
Leerlingenvervoer: we hebben tot nu toe geen klachten gekregen over het leerlingenvervoer (de
leden hebben ook geen contact met ouders hierover). De regels zijn heel steng geworden om
hiervoor in aanmerking te komen. Ouders regelen vaak zelf het vervoer of onderling.

7.

Rondvraag

De Adviesraad is lid van de Koepel van Adviesraden, zie
https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/. Het lidmaatschap is opgezegd per 1-1-2020.
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