ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig

Voorzitter
Notulist

Adviesraad Sociaal Domein
23 januari 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
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Monica Tanis, ASD
Donneke Ooms, ASD
Harriet Wieringa, ASD
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

Welkom en voorstelronde
De leden van de Adviesraad stellen zich voor. De heer Lopes stelt zich
voor en zal een groot deel van de taken gaan overnemen van Mariëtte
Teunissen.
Mariëtte Teunissen zal worden benaderd voor de overdracht. Zij deed
de ondersteuning van de adviesraad tot 1-1-2020.
Verslag 26 november 2019
Integraal preventieplan: De heer Hans Erkens van de gemeente
Alblasserdam heeft een reactie gegeven op een mail van mevrouw
Nieuwenhuis. Dit moet worden teruggekoppeld naar de leden van de
ASD.

Actie Ayrton Lopes:
Contact opnemen met
Mariëtte Teunissen
voor de overdracht van
de taken.
Actie Inge
Nieuwenhuis: Bekijken
reactie van de heer
Erkens. Dit
terugkoppelen.

Ontwikkelingen in het sociale domein worden vanuit de gemeente
gedeeld met de ASD. Maar het is ook de bedoeling dat de raad zelf
ontwikkelingen in de gaten houdt vanuit eigen portefeuilles. Dit
gezamenlijk dient de input te zijn voor de vergaderingen.

Wethouder Zandvliet is gevraagd of ze aanwezig kan zijn voor de
vergadering van 11 juni 2020. Niet iedereen van de ASD kan aanwezig
zijn op deze datum. Voorkeur is 16 april.

Actie Ayrton Lopes:
inplannen bij de
wethouder op 16 april
als eerste keuze. 11 juni
als tweede keuze.

Samenstelling van de ASD moet worden bekeken. Er mist iemand vanuit
het domein WMO en er mist iemand vanuit het domein participatie. De
ASD is overvallen door het vertrek van Mariëtte. De ASD is wel tevreden
dat er een oplossing is bedacht hiervoor in de vorm van ondersteuning
door de gemeente. In de communicatie is het niet helder hoe dingen
afgewerkt worden. Zaken zijn heel lang blijven liggen. Dit kan sneller
opgepakt worden.
Wat is het gemeentelijk beleid? Hier wil de ASD van op de hoogte
blijven. Dit is afgesproken in het overleg met de wethouder. Er is
afgesproken dat wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om de
bestuurlijke planner (voorraadagenda) wellicht te delen.

Actie Ayrton Lopes:
Nagaan in welke vorm
het mogelijk is de
bestuurlijke planner te
delen.

Voor de korte termijn worden advertenties uitgezet voor nieuwe
adviesleden op het gebied van WMO en Participatie. De profielen van
de nieuwe kandidaten zijn bij Mariëtte. Marika heeft ze ook al
toegestuurd. Op termijn zal werving voor een nieuwe voorzitter
plaatsvinden. Dit zal eerst extern worden uitgezet. Vervolgens kan
intern worden gekeken.

Actie Ayrton Lopes en
Inge Nieuwenhuis:
Stukken opvragen bij
Mariëtte.

Evaluatie van de nieuwe adviesraad. Met de gemeenteraad is
afgesproken dat er een evaluatie zou komen over de nieuwe adviesraad
in nieuwe vorm met de nieuwe onderwerpen.

Actie Ayrton Lopes: In
de documenten naar de
raad uitzoeken wat er is
aangegeven over de
evaluatie

Naast het uitnodigen van wethouder Zandvliet bij één vergadering zal
jaarlijks ook een gesprek worden ingepland met de voorzitter en
wethouder Zandvliet.
Thematafel armoede 12 februari 2020 om 19.00 uur in het Palet.
De thematafel armoede is op 12 februari. Er worden presentaties
gegeven door drie personen over dit onderwerp. Twee sprekers van de
SDD en 1 spreker van de gemeente Alblasserdam. Een groot aantal
partijen heeft zich aan aangemeld (Schuldhulpmaatje, kledingbank,
budgetbeheer, SWA, Clientondersteuning Vivenz). Koffie en thee zal
worden gedeclareerd bij de gemeente.
Er moet een verslag worden gemaakt van de avond.
Wethouder D. Zandvliet is op 23 januari 2020 uitgenodigd voor de
thematafel.
De aanmeldingen lopen tot drie dagen voor de thematafel. De
aanmeldingen komen binnen via de algemene mail van de ASD.
Signalen uit het veld
Omtrent de jeugdbescherming zijn er ontwikkelingen. Dit zal later
worden besproken.
Wat is de oplossing met het WMO-loket. Het wordt door Vivenz gedaan
tijdelijk totdat Dok12 er zou komen. Dok12 gaat niet meer door dus is
het de vraag wat er nu gebeurt met het WMO-loket. Vivenz is een zelf

Actie Daniëlle van
Weert: factuur zal
worden opgesteld en
verstuurd worden naar
de gemeente voor de
declaratie.
Actie Ayrton Lopes: zal
aan verslaglegging doen
tijdens de thematafel.
Actie heer Lopes: gaat
na of wethouder
Zandvliet aanwezig kan
zijn.

Actie Ayrton Lopes en
Inge Nieuwenhuis:
Uitzoeken wat er gaat

ook partij in Alblasserdam, vindt er dan objectieve/onafhankelijke
doorverwijzing plaats? die ook partijen behandeld.
Terugkoppeling Regionale Adviesraad
Er is een evaluatie gedaan tijdens de laatste vergadering. De
bezuinigingsmaatregelen zijn besproken. Ook de ontschotting is
besproken van de SDD. De raad heeft geadviseerd. Dit advies is
overgenomen en vastgesteld door de Drechtraad. Lokaal zijn er ook
deze ontwikkelingen.
De start van de wijkhopper. Dit zijn een soort kleine golfkarretjes die
elektrisch rijden. Dit is voor kleine afstanden. Dit kan een halfuur van te
voren worden gereserveerd. Er kunnen geen rolstoelen in, maar wel
rollators. Ze zijn groen. Ze worden opgeladen bij Maat-transport.
Wanneer het gemeentehuis klaar is, zal de chauffeur in het
gemeentehuis kunnen pauzeren. Nu doet de chauffeur dat in het
ParticiPand aan de Lelstraat.
Agendapunten 12 maart 2020
Er wordt een gesprek ingepland met twee slechtziende inwoners.
Eerder aangegeven dat ze dit jaar uitgenodigd zouden worden. Er wordt
gevraagd waar ze tegen aan lopen qua toegankelijkheid en qua
participatie en ze kunnen wat vertellen over het oogcafé

De evaluatie zal voor de zomer moeten worden opgesteld. Dus moet
voor de sessie van 12 maart dit besproken worden.
Wat zijn de ontwikkelingen voor wat betreft Jeugd. Er is een advies
geschreven door de ASD over een Jeugdplan. Ook is half vorig jaar een
ongevraagd advies gedaan door de ASD. Hier is ook geen reactie op
gekomen.

gebeuren met het
WMO-loket.
Actie Marika
Slingerland: Versturen
van de evaluatiepunten
van de Regionale
Adviesraad naar Ayrton
Lopes.

Actie Marika
Slingerland: Mail
adressen sturen van de
slechtziende personen.
Actie Ayrton Lopes:
Mail sturen naar
slechtziende paar om te
vragen of ze nog bereid
zijn om aanwezig te zijn.
Actie Ayrton Lopes:
Uitnodigen Ben Kraal
voor de laatste
ontwikkelingen.

Terugblik op de thematafel armoede. En vervolgstappen.
Jaarplanning. Welke partijen zullen worden uitgenodigd dit jaar.
Er wordt bekeken of het mogelijk is om de ouderenorganisaties te
benaderen.

Besloten gedeelte zonder de gemeente.

Actie Inge
Nieuwenhuis: De
contactgegevens van de
ouderenorganisaties
zullen worden
opgestuurd (PCOB/
SSAA)

