Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein

12 juni 2019, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Het Palet Van Eesterensingel 197 Alblasserdam
Rolf de Folter (voorzitter), Donneke Ooms, Marika Slingerland, Monica Tanis, Harriet
Aanwezig
Wieringa en Danielle van Weert (leden), Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Inclusief (ambtelijk
secretaris)
Punt

Onderwerp
Te gast vanuit
de gemeente

1.

Inhoud
Mariëlle Verhoeve, regisseur Armoedebeleid Alblasserdam1, is per 8 april begonnen bij de
gemeente Alblasserdam. De vraag is hoe kunnen alle betrokken partijen in Alblasserdam
elkaar beter vinden rond armoede?
Goede voorbeelden zijn www.geldenzodordt.nl en https://moneyfit.nl/alblasserdam/
Alblasserdam gaat ook meedoen aan de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’2. Op de
posters staat met wie je contact op kunt nemen (o.a. Mariëlle zelf). Verder krijgen alle jongeren
die 18 jaar worden een brief over de zaken die ze zelf moeten regelen.
Status van het convenant: er waren twee werkgroepen. De werkgroep financiën gaat verder
onder de naam Platform Armoede. De andere werkgroep heeft een rapport geschreven met
aanbevelingen, dat rapport past Mariëlle aan naar een plan van aanpak. Dit plan van aanpak
wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarvoor krijgt de Adviesraad de gelegenheid om
een advies uit te brengen, waarschijnlijk in september.
Mariëlle heeft bijna alle convenantpartners intussen gesproken. Goed om iedereen bij te
praten en er weer bij te betrekken, het heeft bijna een jaar stilgelegen. Bij de convenantpartners staat het Bestuur Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserdam. Horen hier niet ook de
andere scholen in Alblasserdam bij? Of is het de bedoeling dat dit Bestuur de andere scholen
erbij betrekt? Mariëlle zoekt dit uit.
Rol van Mariëlle in het speelveld: naast het maken van beleid bezoekt ze ook cliënten. Als
het moeilijk wordt schakelt ze bijvoorbeeld de SWA, Vivenz, Schuldmaatje in of de SDD3,
afhankelijke van de problematiek. Er moet wat ons betreft een betere link komen tussen de
gemeente en de SDD als het gaat om schuldhulpverlening.
Gebruik van regelingen: inwoners uit Alblasserdam maken minder gebruik van regelingen
dan inwoners uit de omliggende gemeenten. Mariëlle gaat uitzoeken hoe dit komt en hoe het
verbeterd kan worden. Wij horen signalen dat mensen niet weten waar ze moeten zijn. Er is
geen sociaal team, maar een dorpsnetwerk, verspreid over het dorp.

Schuldhulpverlening: de SDD krijgt van het CAK de namen van mensen die een betalingsachterstand hebben voor de ziektekostenverzekering. Woonkracht 10 geeft aan het
maatschappelijk werk door als huurders twee maanden niet betalen hebben. Volgens Mariëlle
krijg je bij de SDD een traject van drie jaar. Een groep mensen kan ook geholpen worden door
Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje kan ook helpen om alle spullen bij elkaar te zoeken die
je nodig hebt om aan een traject van schuldhulpverlening bij de SDD mee te doen.
Vaststellen
Het Wmo-loket: tijdens vakantie van de Wmo-loketmedewerker is voor hulp- en
ondersteuningsvragen achtervang via het CJG/Vivenz geregeld. De Adviesraad hoort dat er
verslag van de
vergadering van wordt aangegeven dat mensen na drie weken terug moeten komen. Er is via diverse media
gecommuniceerd, hoe cliënten die een aanvraag willen doen voor een Wmo17 april 2019
maatwerkvoorziening zich rechtstreeks tot de SDD kunnen richten.

2.

Helpende handen: de Wmo-consulent kent Helpende handen. Deze hulp is niet structureel.
Als de stagiaires vakantie hebben, komt er geen vervanging. Verder wordt er een kleine eigen
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https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Zorg_en_welzijn/Hulp_bij_armoede_en_schulden
https://www.nvvk.eu/k/n235/news/view/9463/3481/start-landelijke-campagne-kom-uit-je-schuld.html
3 https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/schulden
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VN-verdrag

3.

bijdrage gevraagd.
Leerlingenvervoer: vanaf februari 2019 verzorgt Stroomlijn het leerlingenvervoer4. Inge
Nieuwenhuis blijft de beleidsverantwoordelijke gemeenteambtenaar. Danielle heeft een aantal
vragen aan Inge gesteld over het leerlingenvervoer. Voor een groep ouders is het moeilijk om
leerlingenvervoer te regelen. Zij kunnen een beroep doen op een cliëntondersteuner:
https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Zorg_en_welzijn/Wmo zie CJG
Opzet voor symposium op 11 juli 2019 en stellingen, zie bijlagen.
Rolstoeltocht op 27 juni van 19.30-21.30 uur. Zeven gemeenteraadsleden doen mee. Vanuit
de Adviesraad zijn Marika, Donneke, Danielle en Harriet erbij.
Thematafel in het najaar: tijdens de bijeenkomst op 11 juli kondigt Rolf aan dat we een
thematafel organiseren samen met de SWA. Deelnemers kunnen drie voorkeuren voor een
van de thematafels opgeven. We beginnen met het onderwerp dat de meeste stemmen krijgt.
De thematafel zelf beginnen we met een korte inleiding (resultaat van de discussies op 11 juli),
discussie en wie pakt wat op.

Terugkoppeling
uit:

4.

Rolf neem contact op met Marjan van de SWA over de thematafels
Regionale Adviesraad Wmo: vergadering van 27 mei jl. zie verslag.
Contacten met organisaties uit de Sociale kaart
Rolf heeft contact gehad met Kees Brinkman. Kees had gehoopt dat hij al wat meer informatie
had gekregen van de gemeente, maar hij heeft nog niets gehoord. De gemeente denkt vanuit
de systeemwereld en niet vanuit de leefwereld van de inwoners.
Donneke gaat binnenkort naar het CJG. Danielle geeft aan dat de samenwerking met het CJG
hangt op personen. Binnen de scholen is er een ondersteuningsteam, hier zit een
jeugdverpleegkundige in en het maatschappelijk werk. Het maatschappelijk werk vormt de
brug tussen het CJG en de school, maar dat loopt niet erg goed.
Er zijn nog steeds flinke wachtlijsten voor de jeugdhulp en een cliëntenstop bij Yulius.
Overige bijgewoonde bijeenkomsten (regio/lokaal)
Donneke is op 9 mei naar een bijeenkomst over de transitie van de jeugdhulp geweest.
Jeugdhulp is nog niet wat het zou moeten zijn, er is een tekort aan geld en tekort aan kwaliteit.
Vanaf 2021 is het geld voor de verschillende domeinen niet meer gelabeld.
Marika is naar een vervoersbijeenkomst in Alblasserdam geweest. Ze heeft aandacht
gevraagd voor toegankelijkheid van het vervoer. De gemeente heeft hier weinig invloed op. Het
vervoer is provinciaal aanbesteed. Qbuzz geeft voorlichting over de belbus, dat kunnen we als
tip doorgeven.
Toegankelijkheid van het gemeentehuis (Donneke en Harriet): het college neemt in
september 2019 een besluit over de bereikbaarheid van het nieuwe gemeentehuis. In het
college-advies wordt voorgesteld om bij Nedersassen een zigzagpad te maken om naar het
gemeentehuis te komen, dat gaat heel geleidelijk. Ze hebben aangegeven dat de plannen ook
besproken en getest moeten worden met/door mensen in een rolstoel. De raad besluit in
oktober 2019.

Rondvraag en
sluiting

5.

Actielijst
datum
2 17-4-19

4

Danielle was bij een groepsgesprek over samenwerking rond het sociale domein,
georganiseerd door de SDD. Verslag volgt.
Agendapunten voor vergadering van 4 september 2019:
 Wonen met begeleiding en participatie. Toelichting door de SDD. Ook Ellis Hendriksen
van Yulius sluit aan.

actie
Leerlingenvervoer

wie
Danielle

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Onderwijs/Leerlingenvervoer
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