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1.

Rolf de Folter (voorzitter), Donneke Ooms, Marika Slingerland, Monica Tanis en Danielle van
Weert (leden), Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Inclusief (ambtelijk secretaris) en Hans
Erkens (gemeente Alblasserdam)
Harriet Wieringa
Inhoud
Verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:
Leerlingenvervoer: Danielle vraagt aan Inge Nieuwenhuis hoe dit geregeld is in Alblasserdam 1.
Begeleiding/activering
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 a.s.

2.

In gesprek
met de
gemeente

Welke beleidsstukken komen er dit jaar:
1. Plan van aanpak armoede. Mariëlle Verhoeve, armoederegisseur (een soort casemanager),
komt de volgende vergadering. Mariëlle zit meer in het voorveld, als de SDD nog niet in beeld is.
2. Uitvoeringsprogramma Wmo lokaal.
Als er nieuwe thema’s komen, meldt Hans dit.

3.

VN-verdrag

Antwoordbrief Implementatie VN-verdrag voor mensen met een beperking, 2-4-19 /
Raadsinformatiebrief VN-verdrag voor mensen met een beperking, 2-4-19: de Adviesraad
heeft in overleg met de gemeente het speerpunt VN-verdrag gekozen, maar dit is geen prioriteit
van het college. Dat is jammer, dan hadden we beter een ander thema kunnen nemen. De paden
lopen nu een beetje uiteen.
Er komt geen apart beleidsstuk, het wordt meegenomen bij nieuw beleid en indien nodig worden
beleidsstukken aangepast. De gemeente is niet ‘overal van’, maar kan wel invloed uitoefenen
en/of aandacht vragen, bijvoorbeeld voor toegankelijk bouwen.
Hans geeft aan dat er binnen de gemeente meer wordt samengewerkt met de mensen van de
buitenruimte. Zij geven aan wat er niet goed gaat, geven signalen. Er is nog geen contact met
ervaringsdeskundigen.
Opzet symposium 11 juli 2019 en stellingen: aanvullingen op de stellingen worden naar
Mariëtte gemaild. We organiseren een rolstoeltocht met de leden van de gemeenteraad.
Mariëtte neemt hiervoor contact op met de griffie. Tijdens de tocht nemen we foto’s en schrijven
we quotes op, dat presenteren we op 11 juli.

4.

Communicatie

De website is aangepast en de Facebookpagina gemaakt met dank aan Natasja.
De leden die zelf Facebook hebben, kunnen redacteur worden en berichten plaatsen.

5.

Terugkoppeling

Donneke is naar de bijeenkomst ‘Ervaringen in de jeugdhulp’ geweest. Een aantal ouders kan niet
naar dit soort bijeenkomst komen omdat de problematiek thuis te zwaar is. Verslag volgt.
Marika is naar de Meetup van de SDD geweest2: op deze avond werd duidelijk dat mensen in
Alblasserdam niet weten waar ze naar toe moeten als ze zorg/ondersteuning nodig hebben.

6.

Signalen uit
het veld

Welke thema's spelen er ter afstemming met gemeente en/of netwerk
Dienstencheques voor mantelzorgers: de dienstencheques zijn afgeschaft. We horen van de
SWA en van Wmo-consulent dat er wel behoefte aan is. Volgens Hans wil de gemeente dit niet.

1
2

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Onderwijs/Leerlingenvervoer
https://www.sociaalbeleiddrechtsteden.nl/meetup-5-alblasserdam/
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In Alblasserdam werd er weinig gebruik van gemaakt (minder dan in andere Drechtsteden).
In Alblasserdam is Helpende Handen3, alleen niet in de zomervakantie, dan zijn de stagiaires vrij.
Via de SWA kunnen mensen hier een beroep op doen. Onduidelijk of de Wmo-consulent dit ook
weet. Monica vraagt dit na.
Advies over cliëntondersteuning op de website van de gemeente: de informatie wordt nog
aangepast.
Het Wmo-loket gaat weer een dicht in de april/mei-vakantie. Vorig jaar zomer was het Wmo-loket
drie weken dicht. Dit zou opgelost zijn als het Wmo-loket verhuisd is naar Dok 12, maar hoe lang
duurt dit nog? Hans geeft dat de mensen die komen, te woord worden gestaan door collega’s van
het CJG. De SDD zorgt niet voor vervanging.
Rondvraag

7.

De vergaderingen: blijven op woensdag. Data afstemmen met Harriet
Locatie: vanaf 12 juni vergaderen we bij Het Palet.
Agendapunten voor vergadering van 12 juni 2019: Mariëlle Verhoeve, regisseur
armoedebeleid Alblasserdam, het symposium op 11 juli en de opzet voor de
deskundigheidsbevordering armoede.

Actielijst
datum
1 17-4-19
2 17-4-19

3

actie
Kent de Wmo-consulent
Helpende handen
Leerlingenvervoer

wie
Monica

afgehandeld

Danielle

https://stichtinghelpendehanden.nl/
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