Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein

16 oktober 2019, 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Het Palet Van Eesterensingel 197 Alblasserdam
Aanwezig
Rolf de Folter (voorzitter), Marika Slingerland, Monica Tanis, Harriet Wieringa (later) en
Danielle van Weert (leden), Mariëtte Teunissen, Zorgbelang Inclusief (ambtelijk secretaris)
Inge Nieuwenhuis en Hans Erkens (tot en met punt 4)
Afwezig
Donneke Ooms
Punt

Onderwerp
Opening

Inhoud

1.
2.

Verslag 4-9-19

Verslag wordt vastgesteld.

3.

Preventieplan
gemeente
Alblasserdam

Doel en proces Preventienota Sociaal Domein 2020- 2023: er komt een integraal
uitvoeringsprogramma. De focus ligt op algemene voorzieningen: kunnen mensen sneller en
beter geholpen worden en wordt er minder beroep gedaan op maatwerkvoorzieningen. Verder
moet er een lokale gezondheidsnota komen. Gezondheid en Wmo komen dicht bij elkaar,
uitgangspunt is positieve gezondheid.
Centrale toegang: de gemeente streeft naar een centrale toegang, voor jeugd is dat er al.
Alles ‘onder 1 dak’, met 1 team. Dat moet in Dok 12 komen, maar daar wacht de gemeente
niet op. De SWA en Vivenz zijn gevraagd om het voortouw te nemen. De directeur van de
SWA is kwartiermaker.
Er wordt meer integraal gekeken naar wat een gezin nodig heeft, niet alleen naar het kind. Ook
schulden worden erbij betrokken. De Wmo-indicatiestellers gaan deel uitmaken van het team.
Ze worden gekoppeld aan een cliëntondersteuner die meer weet over de algemene
voorzieningen. Als het nodig is, wordt er door de SDD een indicatie gesteld.
Yulius: Monica geeft aan dat Yulius niet luistert naar cliënten. Er zijn weinig activiteiten.
Mensen doen vrijwilligerswerk, maar ze willen ook betaald worden.
Hans maakt zich zorgen over het beschermd wonen (BW) van Yulius. Inkoop voor BW wordt
nu gedaan door Dordrecht. Straks ligt deze verantwoordelijkheid lokaal. Maar doet iedere
gemeente dit zelf of ga je ook samenwerken? Er zijn weinig prikkels in het systeem om van
beschermd wonen naar beschermd thuis te gaan.
Proces: Hans stuurt zijn opzet naar Mariette. Alle leden kunnen reageren naar Marika. Marika,
Danielle en Monica bespreken twee keer het stuk met Hans. De volgende vergadering
bespreken we het nog een keer in de vergadering.

4.

Thematafels

Welzijn en zorg: Marika heeft 30 oktober een overleg met de SWA om hierover door te
praten. We beginnen met de thema’s die zijn aangegeven op 11 juli en de thema’s van de
praatplaat. Centrale toegang, eenzaamheid en dementie zijn onderwerpen waar de gemeente
mee aan de slag gaat.
Armoede en schulden, 12 februari 2020. Mariette heeft op 29 oktober een overleg met
Mariëlle Verhoeven en Khadija El Hajri om de bijeenkomst voor te bespreken.

5.
6.

Terugkoppeling
uit:
Signalen uit het
veld

Regionale Adviesraad Wmo: Themabijeenkomst op 10 oktober jl. Zie verslag in bijlagen.
Welke thema's spelen er, ter afstemming met gemeente en/of netwerk
Het Wmo-loket gaat stoppen, de medewerker is boventallig. Vivenz gaat de taak overnemen.
Ze kunnen echter niet in het systeem van de SDD. We vragen ons af of inwoners nog goed
geholpen worden. Waarom moet de Wmo-consulent nu weg, en komt er straks weer een
medewerker van de SDD in het team. Mariette vraagt dit aan Hans.

1

7.

Communicatie

8.

Rondvraag

Er zijn erg weinig bezoekers van de website van de Adviesraad: we hebben niet dagelijks
activiteiten om erop te zetten.
 Veilig samen-leven in Alblasserdam: we worden via een collega van Danielle op de
hoogte gehouden. We doen mee met de steunbetuiging.
 Vergaderschema 2020 wordt vastgesteld: 23 januari, 12 maart, 16 april, 11 juni, 3
september, 15 oktober en 26 november
 Agendapunten voor de vergadering op 27 november 2019: concept nota
preventie (Hans sluit aan) en armoedebeleid1 (Mariëlle sluit aan)
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https://www.ad.nl/dordrecht/steeds-meer-alblasserdammers-leven-in-armoede-dit-kan-iedereenoverkomen~a1bbfdbe/
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