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Adviesraad Sociaal Domein
23 november 2020
19.30 uur tot 21.15 uur
Digitaal MS teams
Rolf de Folter, ASD
Marika Slingerland, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Ben Kraal, gemeente Alblasserdam (19.30 uur – 20.00 uur)
Sjors Hendriks (19.30 uur – 20.00 uur)
Daniëlle van Weert, ASD
Monica Tanis, ASD
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
- Programma Samen Verder. Er wordt mediation en kindercoaching
aangeboden aan kinderen en mensen die te maken hebben met
echtscheidingen. Graag deze folder in het achterhoofd houden en
eventueel versturen naar mensen of organisaties die hier wat mee
kunnen.
- Een idee om eens te kijken of de posters ook bij sportaccommodaties
hangen. Dit is een locatie waar kinderen en ouder komen.
2. Jeugd
- Rapport van het SCP. Gaat over de drie grote transities. Conclusie van het
rapport is dat we voor de gek zijn gehouden. Er zijn veronderstellingen
gemaakt dat de burger het op eigen kracht kan en dat de gemeente het
beter kan omdat ze zogenaamd dichter bij de mensen zitten. Ayrton zal
het rapport krijgen van Ben. Hij zal dit doorzetten naar de leden van de
Adviesraad Sociaal Domein.
-

-

Er zijn enorme tekorten in het jeugddomein. Vorige jaar is 7 ton uit de
reserves gehaald. Dit jaar gaat het ook die kant op. De kosten gaan
omhoog. In 2015 was er de veronderstelling dat mensen het op eigen
kracht en met de omgeving zouden moeten redden. Dit is niet het geval.
De vraag naar jeugdzorg is gestegen.
We zijn in Alblasserdam bezig mensen in organisaties meer kostenbewust
te maken zodat de kosten omlaag kunnen.
Er zijn jeugdtafels op de scholen waar informatie gedeeld wordt.

Ayrton
Uitgevoerd

Ben
Uitgevoerd
Ayrton
Uitgevoerd

-

Rolf: Krijgen de inwoners van Alblasserdam voor complexe zorg wel de
zorg die ze nodig hebben? Kan Alblasserdam in voldoende mate tegemoet
komen.
 Ben: De duurste cliënt in Alblasserdam is 360000 euro. Die staat op 14
van de regio. Ben stuurt een document door. Dit zal door Ayrton
worden doorgezet naar de Adviesraad.
 10 procent van de kinderen in de jeugdzorg zijn verantwoordelijk voor
70 procent van kosten.
 Alblasserdam is aan het bekijken wat er verbeterd kan worden voor
wat betreft de jeugdzorg.
 Meer juridisch kennis in huis nemen om ouders te woord te staan.
- Wat is er in het preventieve kader dan nog mogelijk ?
 Brugcoaches zijn wegbezuinigd. Dit is door de politiek.
3. Procesmatige/ praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
- Vacatures: De vacatures zijn vernieuwd. Deze moeten worden doorgezet
naar het dorp en het netwerk. De vacatures gaan nog een keer bij de SWA
worden geplaatst.
Vergaderschema 2021: 6 september wordt 13 september. Dit wordt
aangepast in het schema. Ayrton zal de vergaderingen inplannen.
4. Verslag van de vergadering van 15 oktober 2020
- Vaststellen verslag: Vastgesteld.
- Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn
doorgenomen en uitgevoerd.
5. Website Adviesraad Sociaal Domein
Er moeten een aantal dingen aangepast worden op de website.
- Werkwijze moet 2021 worden.
- De adviezen van 2019 en 2020 moet worden doorgezet.
- De teksten van leden van de Adviesraad dienen te worden aangepast.
- Bij de interessante links kunnen de kaarten armoede en de sociale kaart
worden geplaatst.
Ayrton gaat de website aanpassen. Contact hiervoor is met de webbeheerder.
6. Opgang Nedersassen
Is besproken in de commissievergadering. Er is ingesproken door meneer van de
ouderenbond. De heer Kraijo krijgt de opdracht mee om toch te onderzoeken of er
iets mogelijk is bij de opgang Nedersassen. Dit wordt vervolgd.
7. Terugkoppeling uit:
Regionale adviesraad WMO: De Drechtraad en Drechtsteden bestuur gaat
ontmanteld worden. De Sociale Dienst Drechtsteden blijft de
uitvoeringsorganisatie. Uitvoering kan per gemeenteraad gaan verschillen. Daar
zijn zorgen over. Het is nog even de vraag of de regionale raad WMO blijft bestaan.
Misschien is het goed om vanuit de ASD een ongevraagd advies te geven hierover.
Dit kan in combinatie met de andere adviesraden in de regio. Er moet bekeken
worden naar welke producten bij de SDD moeten blijven. Dit wordt voor de
volgende vergadering geagendeerd.
Beschermd Wonen: Er komt een advies met betrekking tot Beschermd Wonen.
Hier zal de raad nog over verder praten na de vergadering.

Ayrton
Uitgevoerd

Ayrton

Platform Armoede (Platform Geldzaken): Er zijn notulen doorgezet. Deze kunnen
worden doorgelezen.
8. Signalen uit het veld.
- Marika is bij de SWA geweest. Denise van Dongen heeft een nieuw
jaarcontract gekregen. Er is een interim-bestuur. Er is een begroting
gemaakt. Dit is hoger dan de vorige jaren.
De Sociale Raadslieden worden overspoeld met allerlei vragen. Er zijn
steeds minder sociale raadslieden, omdat het intensieve vrijwilligerswerk
is.
Mantelzorgers zijn hun uitlaatkleppen kwijt. Digitaal vergaderen is het niet
helemaal.
- Danielle: gaat naar een regionale Cliëntenparticipatie en jeugdhulp
Beelden Jeugd:
- Te zien is dat het krijgen van hulp te laat komt. Het moet helemaal mis
gaan willen jeugd en mensen in aanmerking komen voor dingen.
- Er zijn veel hangjongeren.
- Danielle: Zal nog reageren op de mail van Ayrton met de vragen over jeugd.
9. Voorraadagenda
- Zienswijze Governance jeugdhulp. Hier later meer informatie over.
10. Rondvraag
Agendapunten voor de volgende vergadering
- Volgende vergadering zal fysiek zijn in het Palet.
- In het verslag (laatste pagina) werkdocument preventieve ondersteuning
staat Sliedrecht in plaats van Alblasserdam.
11. Besloten gedeelte zonder de gemeente.

Danielle
Uitgevoerd.

