ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig
Voorzitter
Notulist

Adviesraad Sociaal Domein
11 juni 2020
19.30 uur tot 21.30 uur
Digitaal MS teams
Rolf de Folter, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Marika Slingerland, ASD
Harriet Wieringa, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Mariëlle Verhoeve, gemeente Alblasserdam (20.00 uur -20.30 uur)
Monica Tanis, ASD
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
- De heer Lopes draagt een extra te bespreken punt in: MoneyFit.
- Aanschuiven wethouder Zandvliet volgende vergadering. Op 3 september
2020. Zij zal hiervoor worden uitgenodigd
- Aanschuiven Heer Korporaal en mevrouw van Zanten op een later
moment. Dit zal na de Coronacrisis zijn.
2. Procesmatige/ praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
- Vacaturetekst/profielschets/raamwerk: Er zijn geen reacties
binnengekomen op de vacatures. De vacature is via meerdere kanalen
uitgezet (website Alblasserdam, Klaroen, via de SWA, via het Diaconaal
Platform, via de Kerken, via medewerkers van de gemeente Alblasserdam)
Er moet actief in het netwerk gekeken naar gegadigden. De vacature voor
voorzitter zal dan ook uitgezet moeten worden. Dit zal eind september/
begin oktober in gang worden gezet. De Vacature zal tijdens de volgende
vergadering worden besproken.
3. Verslag van de vergadering van 12 maart 2020
- Vaststellen verslag: Vastgesteld.
- Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn
doorgenomen en uitgevoerd.
4. Terugblik thematafel armoede 12 februari 2020 met Mariëlle Verhoeve
- Er komt een Loket Zorg & Ondersteuning, waar alle vragen binnenkomen.
Iedereen kan met zijn vragen terecht bij het loket. Platform Armoede is nu
elke vier weken in plaats van elke zes weken. Vorige week is Mariëlle in
gesprek gegaan met de voedselbank. Daar zijn plannen uitgekomen. Dit is
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gedeeld met Vivenz en met Schuldhulpmaatje. Er komt steeds meer
eenduidigheid met betrekking tot aanpak armoede.
Er heerst het gevoel dat veel organisaties betrokken zijn. Maar de regie
ontbreekt. Soms lijkt het dat het net de persoon is bij wie je terecht komt.
Is dat de rol van Mariëlle?
Mariëlle stelt dat zij niet de regiehouder kan zijn. Er zijn veel aanvragen bij
de verschillende organisaties. Het wordt heel stroperig als er 1 regisseur is.
Het zou goed zijn als je een titelregisseur hebt. Iemand die de trekker is.
De persoon die de aanmelding krijgt zou de regisseur moeten zijn. Hier zal
nog wel een taakomschrijving voor gemaakt moeten worden.
Mariëlle heeft veel op haar bordje. Platform armoede wordt steeds meer
betrokken als er dingen geregeld moeten worden. In het begin moest ze
alles trekken, maar nu is het steeds meer een samenwerking. Zo kan het
doorgaan als zij wegvalt.
Er is ook iemand nodig met doorzettingsmacht en –kracht. Daar heeft
Mariëlle het nog niet over gehad in het platform armoede. Dit moet
besproken worden.
Speelt armoede op nu in deze coronatijd? Daar zijn nu geen signalen van.
Maar mensen wachten even voordat ze aan de bel trekken. Dus
logischerwijs zal dat nu ook niet komen. De SDD merkt wel dat ze meer
TOZO-aanvragen hebben gekregen. De Voedselbank merkt niet veel van
deze coronatijd. Het duurt relatief lang voordat mensen hulp gaan vragen.
Mensen moeten dat niet doen. Mensen moeten tijdig aan de bel trekken.
Er gaan nog wel mensen aanmeldingen doen voor bijstand.
Er gaat een werkgroep opgericht worden met het onderwerp ZZP'ers en
schulden. Hier kunnen gemeenten zich voor aanmelden om van te leren.
Mariëlle stuurt de informatie hierover door naar Ayrton. Ayrton zet het
door naar de leden van de Adviesraad.
Hoe wordt het thema armoede geborgd? Hoe wordt er verder omgegaan
met het onderwerp. 17 oktober is de dag van de armoede. Dan wordt er
iets georganiseerd. Convenant armoede zal onder de aandacht gebracht
worden onder een breder publiek. Goed als de Adviesraad hierbij wordt
betrokken.
Er zal ook een nieuwsbrief uitgebracht gaan worden. Daar kunnen alle
partijen die te maken heeft met armoede wat over vertellen. Ze vertellen
dan wat over hun werkzaamheden. Deze nieuwsbrief zal dan naar burgers
worden doorgezet.
Goed ook als de adviesraad een keer aansluit bij het platform armoede. Dit
is elke derde dinsdag van de maand. Dat is van 1530 tot 1700 uur.
Wanneer de volgende vergadering is zal worden doorgegeven aan Ayrton.
Ayrton stuurt dit door naar de Adviesraad.

5. 2-jaarlijkse evaluatie
- Goed om toe te voegen dat het gaat om de periode van twee jaar. Harriet
en Danielle zitten vrij kort bij de Adviesraad.
- Toe voegen dat het nu wel goed gaat. Verbeteringen zijn duidelijk
merkbaar.
- Er zijn nog een aantal verbeterpunten: er zijn nog niet voldoende leden;
Diversiteit van de leden; zichtbaarder worden in de gemeente; actiever
rondvragen bij andere organisaties.
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De heer Lopes zal de evaluatie aanpassen en doorzetten naar de
Adviesraad. Zij zullen hier nog op reageren. De evaluatie zal dan besproken
worden met mevrouw Zandvliet op 3 september.
6. Adviezen Adviesraad
- M.b.t. de wachtlijsten. In Alblasserdam wordt je niet meteen op de
wachtlijst geplaatst. Je krijgt wel eerste contact. Dat is vanuit het CJG. En
als het iets is met spoed dan wordt er wel meteen actie ondernomen.
- De brief is duidelijk.
- De adviseur Jeugd zal een keer uitgenodigd worden om te vertellen over
jeugdbeleid voor de keer daarna.
7. Terugkoppeling uit
- Regionaal Adviesraad WMO (Marika): er is geen vergadering geweest. In
juli is er weer een fysieke vergadering. Ze zijn wel goed op de hoogte
gehouden tijdens de Coronacrisis. De bezuinigingsronde ligt er nog steeds.
Daar is deels positief en deels negatief op gereageerd, maar daar is nog
geen uitkomst van. Graag mee te nemen tijdens de volgende vergadering:
Wordt er ook nagedacht over andere maatregelen tijdens de Coronatijd
m.b.t. vervoer. Marika stuurt mailadres van voorzitter platform
leerlingenvervoer.
- Koplopers gemeente Clientondersteuning. Aanvraag is ingediend. Reactie
daarop moet nog worden ingediend.
8. Signalen uit het veld
- Mantelzorgondersteuner van de SWA. Mantelzorgers houden zich goed
staande tijdens de Coronacrisis.
- Moneyfit: Het is zowel op de papier als digitaal. De website bezoeken
gingen omhoog.
9. Voorraadagenda
- Evaluatie DOK12. Daar wat over vertellen.
- Implementatie jeugdhulp naar de voorkant: Hier kan Adviseur Jeugd wat
over vertellen.
- Onderzoek woonbehoeften jeugd.
- Wet inburgering 2021.
- Evaluatie Participand.
10. Rondvraag
- Agendapunten voor de volgende vergadering
 Wet inburgering.
 Aanschuiven Wethouder Zandvliet
11. Besloten gedeelte zonder de gemeente.

Actie Ayrton

Actie Ayrton

Actie Marika

Actie Ayrton
(reeds
uitgevoerd)

