ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
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Adviesraad Sociaal Domein
12 maart 2020
19.30 uur tot 21.30 uur
Obs het Palet, Van Eesterensingel 197, 2951 AP Alblasserdam
Rolf de Folter, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Marika Slingerland, ASD
Donneke Ooms, ASD
Harriet Wieringa, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Monica Tanis, ASD
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
De gasten van vandaag hebben zich afgemeld in verband met de
ontwikkelingen rondom het coronavirus. Ze worden voor de
volgende keer uitgenodigd. Agendapunt 5 vervalt.
Monica Tanis is op het moment afwezig in verband met ziekte.
Ayrton zal een appgroep aanmaken voor de ASD.
Actie Ayrton Lopes
Agenda wordt vastgesteld.
(reeds opgepakt)
2. Procesmatige/ praktische zaken Ayrton Lopes als secretaris ASD
Donneke Ooms: gaat stoppen bij de ASD. De communicatie met de
gemeente verliep structureel moeizaam. Er wordt niet gereageerd
op adviezen en brieven. En dat gebeurt te weinig. Donneke had
meer verwacht van de adviesraad.
Vacatures: Door het aftreden van Donneke komt er een derde
thema's bij. Jeugd zal moeten worden toegevoegd in de
vacatureteksten. Er zal ook naar een extra persoon voor de WMO
moeten worden gezocht. Dus 1 jeugd, 2 WMO en 1 participatie.
Zittingstermijn is 4 jaar en verwacht wordt dat men minimaal 2 jaar
beschikbaar is.
Telefoonnummer van Ayrton blijft erin. Mocht hij de vragen niet
kunnen beantwoorden dan zal dit worden doorgezet naar één van
de leden.
Gesprekken moeten (onder voorbehoud) ingepland worden op
vrijdag 15 mei tussen 09.00 en 13.00 uur en zaterdag 16 mei in de
ochtend tussen 09.00 en 13.00 uur in Landvast.

Acties Ayrton Lopes

-

-

Het is handig om contact op te nemen met het SWA voor het
uitzetten van de vacatures voor vrijwilligers.
De vacatures worden zowel in de krant als digitaal op de website
geplaatst. Ook zal de vacature op de gemeentelijke website worden
geplaatst.
De vacatures moeten worden gestuurd naar de ouderenbonden en
naar het diaconaal platform.

3. Verslag van de vergadering van 23 januari 2020
Met betrekking tot het WMO-loket geeft Ayrton aan dat het loket
inderdaad fysiek was gesloten. Hier is door de gemeente direct op
geacteerd omdat het sluiten van het WMO-loket niet de afspraak was.
Vier dagdelen per week zal er bezetting zijn. Dat zal niet iemand zijn die
direct de intake kan doen, maar de wel de mensen in ieder geval kan
doorverwijzen.
Verslag is vastgesteld.
4. Acties jaargesprek van 21 januari 2020
Akkoord.
5. Halfuur met de heer Korporaal en mevrouw van Zanten
Door afmelding vervallen. De gasten worden uitgenodigd voor een
volgende vergadering. De situatie rondom Corona wordt nauwlettend
gevolgd.
6. Terugblik Thematafel Armoede 12 februari 2020
- Triage is versnipperd. Mariëlle moet de rol hebben als regiehouder.
Het voorstel is om Mariëlle als regiehouder op te voeren.
- Harriet: Heeft Mariëlle het onder controle? Ze doet veel. Ze doet
inhoudelijk toetsen met cliënten. Maar er is iets overstijgend nodig.
Mariëlle heeft wel doorzettingsmacht en -kracht.
- Er zijn goede stappen gemaakt in Alblasserdam volgens de SDD. Het
is wel eens goed om Mariëlle op korte termijn uit te nodigen om
hier verder over te praten.
-

In Rotterdam komt een groep bij elkaar die meteen kunnen
handelen en opschalen. Harriet zet een voorbeeld door.

-

Op de kaart platform armoede zou het handig zijn om het WMOloket te benoemen. Het is ook handig om Mariëlle zelf op de kaart
te zetten als contactpersoon vanuit de gemeente. Dit wordt bij
Mariëlle neergelegd.

-

Mariëlle uitnodigen voor 16 april om terug te blikken over de
thematafel armoede.

Wellicht later nog verdieping op dit thema. Ergens volgend jaar. Dat kan
een brainstormsessie zijn.
7. Nog te verkrijgen reacties/ versturen adviezen ASD
- Stukken met betrekking tot jeugd worden niet gedeeld in
Alblasserdam. Papier is geduldig maar dit is anders dan
werkelijkheid. Er is een advies uitgebracht over de wachtlijsten met
betrekking tot jeugdzorg: Dit zal worden gedeeld met de heer Ben

Actie Ayrton Lopes

Actie Harriet Wieringa

Actie Ayrton Lopes
(reeds opgepakt)

Actie Ayrton Lopes

Actie Adviesraad

Acties Ayrton Lopes +
Acties gemeente
Alblasserdam

Kraal. Overigens komt er een stuk over al het jeugdbeleid in
Alblasserdam. Deze zal worden opgestuurd en als de vragen met
betrekking tot de wachtlijsten niet hiermee beantwoord worden,
zal er nog een extra antwoord worden gemaakt.
- De reactie op het Integraal Preventie Plan gaat eraan komen. De
betreffende ambtenaar is met verlof en zal dit weer oppakken
zodra hij terug is van verlof.
- App voor gehandicaptenparkeerkaart: Deze vraag moet naar de
dienstverlening Drechtsteden. Dit is geen officieel advies, maar
graag nog wel een reactie hierop.
- Informatie over clientondersteuning op de website: Hier zal op
worden gereageerd.
- Reactie op concept Plan van aanpak Armoedebestrijding: Deze mag
ter informatie naar Mariëlle. Zij is in het afgelopen jaar al aan de
slag gegaan met het plan van aanpak armoedebestrijding.
8. 2-jaarlijkse evaluatie
De vragenlijst met bulletpoints wordt gebruikt. Dat is bijlage 8.3.
Tijdens de volgende vergadering zal dit worden besproken. Hier wordt
een uur voor uitgetrokken.
Ayrton verzamelt de stukken en zal tabellen maken voor de bespreking
van de evaluatie.

Actie allen invullen.

Acties Ayrton Lopes

9. Ontwikkelingen m.b.t. Jeugd
Dit is vertraagd maar zal de volgende keer worden geagendeerd. Het
stuk Integraal Jeugdbeleid zal met de ASD worden gedeeld. Eventuele
resterende vragen uit het advies met betrekking tot de wachtlijsten in
de jeugdhulp zullen extra worden beantwoord.
10. Terugkoppeling uit
Regionaal Adviesraad WMO (Marika)
- Bezuinigingsvoorstellen: er wordt aangegeven dat er nog valt te
halen op innovatie. Er zijn veel ontwikkelingen waardoor het te
simpel lijkt om te zeggen dat innovatie en efficiënt werken
voldoende is. Er zal geschrapt moeten worden. Er is een lijst
gemaakt van ongeveer 26 onderwerpen die niet helemaal vallen
onder de WMO. Dat gaat bestudeerd worden.
- Resultaatgericht huishoudelijke hulp wordt verschaft.
- Actieplan hulpmiddelen. Er is een normakader uitgekomen. Die is
doorgenomen en er wordt gekeken in hoeverre het contract dat de
Drechtsteden heeft past binnen het Normakader. Marika zal dit
normakader doorsturen naar Ayrton.
Gesprek wethouder en regionale adviesraad (Marika)
- De brede uitvraag is besproken. Er komt 1 centraal loket.
- Er is gesproken over het WMO loket.
- Overgang 18- 18+. Daar valt winst te behalen.
- De Sociale Dienst Drechtsteden gaan een aantal medewerkers
fysiek in Alblasserdam stationeren. Burgers kunnen hier hun intake
doen.

Actie Marika Slingerland

Bijeenkomst sociaal domein gemeente Alblasserdam (Rolf)
- Er was een goede opkomst.
- Er worden vier innovaties genoemd waar het sociale domein in
Alblasserdam mee te maken gaat krijgen, te weten: 1 lokaal,
centraal loket, het beter benutten van leerwerkbedrijven,
praktijkleren op bijvoorbeeld het Nedstaal terrein en WMO naar de
voorkant.

Actie Ayrton Lopes:
verslag van Bijeenkomst
sturen naar de leden
(reeds opgepakt)

Ketenpartner bijeenkomst van Sociale Dienst Drechtsteden (Marika)
- Surplus: Mensen in de bijstand die een paar uur per week werken
moeten veel formulieren invullen. Dit geeft veel stress bij de
mensen. Maar er is een systeem waarmee mensen beter beleid
worden. Dit is overigens een pilot.
Meet en Greet: Jeugdervaringenteam (Danielle)
- Mariette heeft het verslag doorgestuurd. Dit zal doorgezet worden
naar de rest.
- Actie Donneke is mail van Danielle sturen naar de jeugdraad
Dordrecht.
11. Signalen uit het veld
Geen signalen.
12. Voorraadagenda
De voorraadagenda zal elke vergadering worden toegevoegd. Hiermee
kan de ASD zien wat voor stukken eraan komen.
13. Rondvraag
- Correspondentie tussen de secretaris en de overige leden van de
ASD gaat per mail. Alle leden worden meegenomen. Het WhatsApp
groepsgesprek is alleen voor procesmatige zaken.
- Het concept verslag mag direct worden gedeeld nadat deze klaar is.
In de eerstvolgende vergadering zal dat verslag worden vastgesteld.
- De concept agenda's worden ongeveer twee weken voor aanvang
van de eerstvolgende vergadering met de voorzitter besproken.
- De vergaderstukken worden digitaal één week van te voren
aangeboden per mail. De stukken zullen niet meer worden
uitgeprint en per post worden aangeboden.
14. Besloten gedeelte zonder de gemeente.

Actie Danielle van
Weert
Actie Donneke Ooms

