ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig
Voorzitter
Notulist

-

-

Adviesraad Sociaal Domein
03 september 2020
19.30 uur tot 21.30 uur
Digitaal MS teams
Rolf de Folter, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Marika Slingerland, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Dorien Zandvliet, wethouder gemeente Alblasserdam (19.30 uur- 20.30 uur)
Hans Erkens, gemeente Alblasserdam (20.15 uur – 20.30 uur)
Mariëlle Verhoeve, gemeente Alblasserdam (20.30 uur -21.00 uur)
Monica Tanis, ASD
Harriet Wieringa, ASD
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
Aanwezigheid platform armoede kan op 29 september 2020. Harriet heeft
aangegeven hier wel bij aanwezig te willen zijn. Ayrton zal Harriet meenemen
in de tijd en datum van het platform armoede.
2. Procesmatige/ praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
Vacaturetekst leden
Vacaturetekst voorzitter

Actie Ayrton
Uitgevoerd

Momenteel is het moeilijk om tot invulling te komen van leden voor de
Adviesraad. De vacatures zijn er op dit moment. Omdat fysiek niet vergaderd kan
worden is het lastig om mensen te laten bijwonen. Het is goed om persoonlijk te
gaan werven. Zijn er mensen in de omgeving die wellicht willen. Wellicht zijn er
oud-raadsleden die nog wat zouden willen. Dorien gaat daar nog even naar kijken.
Wellicht kan in de netwerken van de kerken iemand geworven worden. Mensen
willen zich niet structureel binden.
Gesprekken begin oktober tot aan 19 oktober. Gesprekken zullen plaastsvinden in
de Rederij. De vacatureteksten uitzetten via de SWA, in de klaroen en op de
website. Vacatures worden ook verspreid onder de leden van de Adviesraad en zij
zullen het doorzetten.
Opmerking Harriet:
Harriet heeft aangegeven deel te willen nemen aan de gesprekken. In de vacatureteksten staat dat de
gesprekken plaatsvinden in juni. Dit zal aangepast moeten worden naar oktober.

Actie Ayrton
Uitgevoerd

-

-

3. Verslag van de vergadering van 11 juni 2020
Vaststellen verslag: Vastgesteld.
Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn
doorgenomen en uitgevoerd.
Contact opnemen met mevrouw van Zanten en de heer Korporaal om aan te
geven dat we ze willen uitnodigen na de Coronacrisis. Even voor de warme
contacten.
Adviseur jeugd uitnodigen voor een volgende vergadering.

4. Bespreken 2 jaarlijkse evaluatie
- De samenvoeging van de verschillende gedecentraliseerde wetten in de
Adviesraad wordt als positief gezien.
- Het is lastig om mensen te werven voor de Adviesraad. Er zijn veel tussentijdse
mutaties geweest in de Adviesraad.
- Ze willen meer richting participatie. Daar zit nog weinig verdieping in de
Adviesraad.
- Het is niet helemaal gelukt om jaarplannen en jaarverslagen te maken.
- De afspraken omtrent de vaste contactambtenaar en vaste contactwethouder
zijn goed. Die afspraken worden goed nageleefd.
- In document wordt aangegeven dat het niet gewaardeerd wordt als
ongevraagde adviezen worden gegeven. Er is aangegeven dat het teveel tijd en
geld zou kosten. Maar wethouder Zandvliet geeft aan dat de adviezen wel
gewaardeerd worden.
- Harriet geeft aan wel contractpersoon te willen zijn bij de regionale
cliëntenraad werk en inkomen.
4.5 Ingevoegd punt: Corona
Er is een crisisteam opgetuigd tijdens Corona. De gemeente is dicht bij lokale
instellingen gebleven. De gemeente veel contact gehad met de scholen. Landelijk
waren er signalen dat kinderen niet meer in beeld waren, maar dit was in
Alblasserdam niet het geval. In Alblasserdam is het vrij soepel verlopen.
Jeugdhulp is doorgegaan. Er is een kleine dip geweest in de eerste weken, maar
daarna werd toch een beroep gedaan op jeugdhulp. Sommige hulptrajecten voor
kinderen zijn niet helemaal goed verlopen. Dat is digitaal niet mogelijk. Er is veel
alertheid geweest op kindermishandeling. Maar in Alblasserdam was dit niet het
geval. Er was een enkele geval.
De gemeente maakt zich zorgen over jongeren (leeftijd 12-23). Dit is de groep die
zich aan het ontwikkelen is. Dit is de groep die veel doet met elkaar en uitgaan,
etc. Jongeren komen ook heel moeilijk aan een baan. Er ontstaat een
uitzichtloosheid. Verveling slaat ook toe bij de jongeren.
Ouderen en WMO is veelal doorgegaan. Maar veel dagbestedingsactiviteiten en
veel groepsactiviteiten zijn niet meer doorgegaan. En ouderen durven door Corona
geen activiteiten te ondernemen.
De zorg is de grootste werkgever. In ziekenhuizen en zorginstellingen worden wel
mensen geworven.
Momenteel hebben we in de gemeentelijk organisatie een impactteam. Dit gaat
over de toekomst. Hoe gaan we naar de toekomst toe werken.

Actie Ayrton
Uitgevoerd.
Actie Ayrton
Uitgevoerd.

5. Reactie op advies Integraal Preventie Plan
Er is over gesproken in de Adviesraad bij de planvorming. Nu is er een schriftelijke
reactie op gekomen. Hoe gaat het plan geïmplementeerd worden. De SWA en het
CJG gaan goed nadenken om het e.e.a. gestalte te geven. De gebruikers zijn
daarmee bezig. Ten tweede is SDD daarbij nodig. Zij gaan lokaal meer aanwezig
zijn. Hoe kan de SDD beter aanhaken bij het dorpsnetwerk. Juist bij lichte indicaties
zou het dorpsnetwerk ingezet kunnen worden. Hierdoor worden processen korter
en overzichtelijker.
In het laatste stuk van de reactie staat dat de implementatie in fases worden
gedaan. Daar kunnen we met elkaar over in gesprek. Er is nog geen strakke
planning. Als dingen niet soepel lopen kan de Adviesraad aangehaakt worden. De
eerst volgende keer zullen conceptplannen liggen vanuit het Loket Zorg en
Ondersteuning.
Clientondersteuning wordt belangrijk. Tevens komt er een kwartiermaker die aan
de achterkant het e.e.a. kan oppakken. Deze vacatures kunnen de eerstvolgende
keer worden gedeeld. De Adviesraad zal hier op worden aangehaakt.
Wanneer is het een succes? Het is een succes al heel wat mensen laagdrempelig
het loket kunnen vinden. En daar ook zo snel mogelijk warm worden
doorverwezen.
6. Wet Inburgering
Nu heeft de sociale dienst een grote rol en speelt het buiten onze gezichtsveld af.
Ook is er een grote verantwoordelijkheid voor de inburgeraar. Alblasserdam wil
het initiatief lokaal beleggen. Als het gepaard gaat met de participatiewet dan is
samenwerking wel nodig met de SDD. Regionaal als het niet anders kan. Het is de
bedoeling dat inburgeraars ook terecht kunnen bij het loket Zorg en
Ondersteuning. Vluchtelingenwerk is ook aangehaakt als partner waarnaar
verwezen kan worden.
Het is de bedoeling dat lokaal meegedacht moet worden met de Sociale Dienst.
Het is goed voor de inburgering in Alblasserdam dat de statushouders in
Alblasserdam werken.
7. Koplopersgemeente Clientondersteuning
De gemeente Alblasserdam is koploper geworden. De financiën zijn ook
toegewezen. Er zijn een aantal vacatures opengezet. Een clientondersteuner GGZ,
een clientondersteuner LVB en een algemene clientondersteuner. Voor de
clientondersteuner GGZ is er al een opvulling. Er komt een officiële start ergens in
november. Daarnaast heeft de gemeente ook geld gekregen om
clientondersteuning bekend te maken in de gemeente.
De Adviesraad is benaderd over Alblasserdam als koplopersgemeente. Hier heeft
Rolf een positief antwoord op gegeven.
De aankomende drie maanden wordt ingezet om het plan goed uit te werken en
alles op te zetten. Vanaf januari wordt er echt gestart. Belangrijk is dat het goed
geborgd wordt.

Opmerkingen Harriet;



Ik heb de landelijke bijeenkomst online gevolgd. Gemeenten zijn bijzonder enthousiast en
heeft wel veel meerwaarde.
Er is binnenkort weer een online bijeenkomst die ik, als het lukt ga volgen (dit is overdag en
alleen als mijn agenda het toelaat)

8. Loket Zorg en Ondersteuning
Momenteel zijn er twee projectleiders. Mariëlle doet het voor de inhoud en een
andere projectleider gaat over het gebouw. Eind september heeft Mariëlle een
gesprek met de gebruikers. Denise van Dongen van het SWA heeft 8 uur om ook te
werken aan dit project. Zij gaat zich bezig houden met de brede intake. Het gaat
een intake waarbij iedereen de basisinformatie heeft voor zijn/haar
deelonderwerp/ onderdeel. Op de Ieplaan zit iemand die de eerste vragen kan
beantwoorden. Kan zij/hij dit niet dan wordt iemand doorgezet voor triage. Dan
wordt er eerst gekeken naar basisveiligheid. En daarna wordt gekeken naar
overige componenten. De casusregisseur is degene die als eerst ingeschakeld
wordt.
10 november is er een werkbezoek van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dit zal zijn in de
oude bibliotheek. Danielle zal hierbij aanwezig zijn.
9. Terugkoppeling uit:
- Regionale adviesraad WMO
Vergaderd op 13 juli 2020 met de regionale adviesraad. Er is een taakstelling. Er
moet 2 miljoen bezuinigd worden. Dit is nog niet gelukt. Drechthopper is niet
beschikbaar zoals gewend. Op armoedebeleid wordt deels bezuinigd. En
ziektekostenverzekeringen gaan omhoog. Het verslag zal nader worden
opgestuurd door Marika.
- Contact met de SWA
Ze zijn heel erg bezig met het benaderen van mantelzorgers. Om even te kijken
hoe het is gegaan in de Coronaperiode. Ze hebben zich goed staande gehouden in
Alblasserdam.
- Zigzagpad Nedersassen
De ondergrond bij Nedersassen is niet geschikt om een Zigzagpad te maken.
Daarom is het plan door de gemeenteraad afgekeurd.
Opmerkingen Harriet:
Ik ben bij een bijeenkomst geweest in Participant waar aandacht werd gevraagd voor
stagiaires en hoe dit moet gaan met de diverse bedrijven. Ik heb geluisterd maar er is niet
iets uitgekomen dan alleen dit onderwerk aan de orde te stellen.

Actie Marika

10. Signalen uit het veld.
Veel bijeenkomsten zijn afgelast. Toename van mensen die mensen weer
binnenlaten.
11. Voorraadagenda
Niet behandeld.
12. Rondvraag
- Agendapunten voor de volgende vergadering
 Jeugd
13. Besloten gedeelte zonder de gemeente.

Actie Ayrton
Uitgevoerd

