ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Afwezig
Voorzitter
Notulist

Adviesraad Sociaal Domein
18 maart 2021
19.30 uur tot 21.30 uur
Digitaal MS teams
Rolf de Folter, ASD
Marika Slingerland, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Kees Jongmans, wethouder gemeente Alblasserdam
Monica Tanis, ASD
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Rolf de Folter
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
Voorstelronde met wethouder Jongmans.
Voorheen was het alleen WMO-adviesraad. Ongeveer twee jaar is het de
Brede Adviesraad Sociaal Domein. Met alle disciplines (jeugd, WMO,
Participatie) twee leden. Er zijn twee hoofdthema's waar de Adviesraad
zich mee bezig houdt. Dit zijn 1) armoede en 2) de inclusieve samenleving
(VN-verdrag). Door bezuinigingen is de ondersteuning door Zorgbelang
gestopt. Daar is ambtelijke ondersteuning in de vorm van Ayrton bij
gekomen.
2. Procesmatige/ praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
- Continuïteit adviesraad: Kees Jongmans kan in zijn column een oproep
doen voor de Adviesraad. Wellicht kan er een extra vacature in de Klaroen
worden opgenomen.
 Harriet: Sociale raadslieden hebben aangegeven de adviesraad voor
te stellen op de gemeentepagina.
- Waar moeten nieuwe leden gezocht worden: Affiniteit met ouderen, via
de kerken (diaconaal platform), bestuur voedselbank en kledingbank.
-

-

Aanwezigheid Netwerkbijeenkomst Onafhankelijk Clientondersteuning 8
april 2021. Deze vergadering is verplaatst naar 10 juni.
Aanwezigheid Inspiratiesessie Onafhankelijke Clientondersteuning 21 april
2021: Harriet sluit hier mogelijk bij aan wanneer ze kan.

-

3. Verslag van de vergadering van 25 januari 2021
Vaststellen verslag: Vastgesteld.
Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn
doorgenomen en uitgevoerd.

4. Samenwerking Alblasserdam met de Drechtsteden (Transitie)
Grootste motieven voor de verandering:
1) Positie van de Drechtraad en de zwakkere positie van de
gemeenteraden van de gemeenten.
2) De SDD die alle dossiers behandelt is ernstig vervuild met
bedrijfsvoering. Er zit veel ICT, bedrijfsvoering, werving etc. AL die
onderdelen komen terecht bij Dordrecht als centrumgemeente.
- Alle gemeenten vinden dat hun burgers er baat bij moeten hebben. Het is
de vraag of de diensten geleverd moeten worden in delegatie of in
mandaat. Dat betekent wel veel voor de uitvoering van het werk. Bij
delegatie draag je de verantwoordelijkheden en bevoegdheden over. Bij
mandaat draag je de bevoegdheden wel over, maar de
verantwoordelijkheden niet.
- We willen eerder aan de voorkant bij de burger zijn. We willen integraler
de diensten kunnen aanbieden.
- Het complexe in het dossier is dat het uitwerken van deze materie
complex is. Wat doe je lokaal en wat doe je regionaal, met welke partijen
doe je het? April 2022 moet de nieuwe organisatie al klaar zijn.
- Preventie moet belangrijker worden. We moeten meer gaan
normaliseren. En soms is de gemeente van mening dat we lokaal
bepaalde zaken kunnen regelen. Bijvoorbeeld Inburgering. Dat kunnen wij
vanuit de gemeente zelf beter aanpakken. Het lokale netwerk in
Alblasserdam kan daar beter aan tegemoet komen.
- Ook op het gebied van WMO kan meer lokaal worden opgepakt. De
gemeente heeft voorliggende voorzieningen waardoor problemen aan de
beginfase aangepakt kunnen worden, zonder direct naar de zwaardere
zorg te moeten.
- Het is goed voor de adviesraad om aan te schuiven in april wanneer het
college met de raad in gesprek gaat over de transitie.
- Marika: Voor de complexe zaken heeft de SDD wel veel expertise in huis.
Het is zonde als je alles lokaal wil organiseren maar dan de expertise
verloren gaat.
 Kees: Het is zeker niet de bedoeling dat de die robuustheid van de
SDD blijft en niet verloren gaat.
- Kees geeft aan uit te gaan zoeken of er al documenten gedeeld kunnen
worden met de Adviesraad Sociaal Domein. De uitgangspuntennotitie zal
met de projectleider besproken.
5. Advies ASD, inzake rapport decentralisaties
- In de brief mocht veel meer naar voren komen dat kleinere gemeenten de
samenwerking moeten opzoeken regionaal en met andere gemeenten.
Hier moet Alblasserdam aandacht voor blijven hebben. Dit moet expliciet
opgenomen worden in de brief. Rolf gaat hier nog extra tekst aan
toevoegen.

Ayrton

-

-

6. Website Adviesraad Sociaal Domein
De website is aangepast. Als er meer punten zijn dan kan dit worden
doorgegeven aan Ayrton. Dit wordt dan op de website aangepast. De foto
van Harriet moet nog worden toegevoegd op de website.
7. Terugkoppeling uit:
- Regionale adviesraad WMO: Vergadering is maandag 23 maart 2021.
-

-

De voorzittersvergadering is op 19 april 2021. Deze valt tegelijk met de
vergadering van de adviesraad. De vergadering wordt verplaatst naar 12
april 2021

-

Platform Armoede (Platform Geldzaken): Harriet was er niet tijdens de
vorige vergadering. Er is een nieuwsbrief verstuurd.

-

10 februari hebben Marika en Harriet deelgenomen aan een overleg met
betrekking tot de nieuwe urgentieverklaring. Dit is vanuit Dordrecht als
centrumgemeente: Er is regionaal een brief gestuurd over dit onderwerp.
Er moet lokaal meer aandacht zijn.
8. Signalen uit het veld.
- Rondom de jeugd is er veel problematiek i.v.m. corona. Jeugd heeft geen
toegang meer tot hulp op dit moment.
9. Voorraadagenda
- N.v.t.
10. Rondvraag
- Marika: Artikel nationale ombudsman weigering schuldhulp zzp
ondernemers: Voorheen werden ZZP'ers en ondernemers doorgestuurd
naar het BZR (Bureau Zelfstandigen Rotterdam). Het is groot en het is ver.
Mensen uit Alblasserdam komen daar niet altijd. Mede door lobbyen
Alblasserdam en andere Drechtstedengemeente is het gehaald naar de
SDD. We hebben nu een ondernemersloket in Dordrecht sinds januari
2021. Ook in combinatie met de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
waar de Adviesraad reeds over is geïnformeerd door M. Verhoeve.
- Ayrton: Advies Beschermd Wonen en opvang; Nieuwe collega gaat dit
oppakken. Helaas zit dit dossier in de vertraging.
- Rolf neemt afscheid van de adviesraad.
11. Besloten gedeelte zonder de gemeente

