ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig

Voorzitter
Notulist

-

-

-

Adviesraad Sociaal Domein
15 oktober 2020
19.30 uur tot 21.30 uur
Digitaal MS teams
Rolf de Folter, ASD
Marika Slingerland, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Monica Tanis, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Ben Kraal, gemeente Alblasserdam (19.30 uur – 19.45 uur)
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
De heer Ben kraal heeft zich afgemeld. Hij zal de volgende vergadering
aansluiten.
Mevrouw Danielle van Weert heeft zich afgemeld voor de vergadering.
Dorien Zandvliet is afwezig. Haar onderwerpen worden verdeeld over de
verschillende portefeuillehouders:
 Jeugdzorg en Gezondheidszorg incl. AB DG&J en verbouwing oude
bibliotheek: wethouder Verheij
 Onderwijs, Jeugd Algemeen, WMO, Woonwagenzaken, Rivas, Vivenz,
Bibliotheek en dossier Centrale Toegang - wethouder Kraijo
 LHBTI / SWA bestuurskwestie - burgemeester Paans
 DB DG&J zaken worden vervangen door DB leden

Ayrton
Ben Kraal
uitgenodigd.

2. Jeugd
Schuift door naar de volgende vergadering
Ingelast punt: Corona
Er zijn veel besmettingen in de tweede Coronagolf. De besmettingen zijn relatief hoog in
Alblasserdam. De burgemeester heeft een aantal filmpjes gepost op sociale media waarin hij
verschillende doelgroepen aanspreekt op deze situatie.
In Waardenburgh zijn mensen geïsoleerd. Daar waren veel besmettingen.
Van de GGD is het verzoek gekomen om 22 FTE te leveren door de gemeenten in de regio.
Er is een coronakern team ingeschakeld. Deze komt weer 1 keer per week bij elkaar.
3. Procesmatige/ praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
Vacaturetekst leden
Vacaturetekst voorzitter

-

Er is niet gereageerd op de vacatures. De vacatures zijn via verschillende
kanalen uitgezet. Via Linked-in, via facebook
Marika heeft gesproken met iemand die interesse heeft in de portefeuille
Participatie. Marika gaat nog met hem in gesprek verder.
Ayrton gaat de vacature weer aanpassen en uitzetten naar de leden van de
Adviesraad.

Ayrton
Uitgevoerd

4. Verslag van de vergadering van 11 juni 2020
Vaststellen verslag: Vastgesteld.
Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn doorgenomen en
uitgevoerd.
Extra opmerking: 10 november van half 2 tot half 5 Thema bijeenkomst
belangenbehartigers koplopersgemeente Onafhankelijke clientondersteuning.
Harriet zal de uitnodiging doorsturen.

Harriet

5. Opgang Nedersassen
Marika heeft gesproken met iemand die dijken bouwt. En volgens hem kan het
niet zijn dat er niets met de opgang Nedersassen kan. Komt er nog een
vervolgonderzoek.
Het college heeft geadviseerd dat de opgang volledig of helemaal niet opgeknapt
moet worden. Uiteindelijk is de beslissingen genomen om het niet te doen.
Harriet heeft een overleg gehad met de ouderenbonden en met de wethouder.
Het geld dat begroot is voor het pad, wordt teruggegeven. Een deel van het geld
wordt gebruik om het alleen op te knappen.
Er is namens de ouderenbonden en de adviesraad een brief uitgegaan naar de
raad.
Er wordt gekeken door Ayrton wanneer de commissievergadering is. Wellicht kan
er ingesproken worden tijdens de commissievergadering.
Daarnaast wordt aan Marika teruggekoppeld hoe ze contact kan opnemen met de
Raadsleden. Dit gaat via de Griffie. Griffie@alblasserdam.nl
6. Jaarplan 2021
Met een kleine groep is het lastig om een goed jaarplan op te stellen. Het maken
van een nieuw jaarplan wordt opgeschort tot het voorjaar van 2021. Het wordt
goed om door te gaan met de thema's uit 2020 waar de Adviesraad in 2021 nog
niet helemaal aan toe is gekomen.
- Armoede
- VN verdrag
7. Terugkoppeling uit:
Regionale adviesraad WMO: Er is een bijeenkomst geweest over de WMO-krant.
Deze zal nog 1 keer op papier worden gedrukt, en daarna zal het digitaal worden.
Er zal lokaal input geleverd moeten worden. Het moet veel breder worden ingezet.
Vergadering voorzitters Regionale Raden: Onderwerpen die naar voren zijn
gekomen: Corona, opbouw van de raden in de regio.

Ayrton
Vraag
uitgezet.

Bijeenkomst Opvang en Bescherm Wonen: De Presentatie zal worden doorgemaild. Marika.
Er gaat een advies komen van de regionale adviesraad. Het is een regionale
Uitgevoerd.
aangelegenheid.
Platform armoede: Hier zitten de kerken in, diaconaal platform, Mariëlle Verhoeve
van de gemeente, mensen van de SWA. 17 oktober is de dag van de armoede. Er
zal een expositie uit Dordrecht worden tentoongesteld.
Er zal een cursus LVB komen. De leden van de adviesraad mogen hierbij aansluiten.
Harriet zal de notulen doorsturen naar de leden.
Harriet
8. Signalen uit het veld.
Er wordt gesproken over huishoudelijke hulp uit de WMO. Dat gaat naar de
bijstand.
9. Voorraadagenda
- Fusie SOBA en OZHW: de besturen gaan samen.
- Beschermd Wonen en Opvang: daar zal de adviesraad over geïnformeerd
worden.
- Evaluatie Dok 12: graag de adviesraad meenemen.
10. Rondvraag
Agendapunten voor de volgende vergadering
 Nieuw vergaderschema: Roulerend op maandag en donderdag.
2e maandag in een oneven maand (regionale adviesraad). Dan niet
inplannen. Marika zal vergaderschema doorsturen.

Ayrton
Uitgevoerd

Vergadering van 26 november naar 23 november. Dit doorgeven aan
Danielle van Weert.

Ayrton
Uitgevoerd

Volgende vergadering: Website.

Ayrton
Uitgevoerd

11. Besloten gedeelte zonder de gemeente.

