ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
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Locatie
Aanwezig

Afwezig
Voorzitter
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-

Adviesraad Sociaal Domein
12 april 2021
19.30 uur tot 21.30 uur
Digitaal MS teams
Marika Slingerland, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Nelly van Dijk, gast
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Marika Slingerland, ASD
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
Geen opmerkingen

2. Kennismaking Nelly van DIjk
- Nelly van Dijk stelt zich voor. Woont een lange tijd in Alblasserdam. Heeft een lange tijd
gewerkt in de regio (Klaroen, als Griffier in Papendrecht en meer).
3. Procesmatige/praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
- Vacatures: Momenteel is de adviesraad op zoek naar 4 leden (1
voorzitter). De heer Schook en de heer Zuijderhoudt (huisartsen) kunnen
benaderd worden. Nelly heeft misschien nog wel connecties die ze kan
vragen.
- Werkzaamheden voorzitter: Agendavoorbereiding, overleggen regionaal,
Ayrton
gesprekken met bestuur gemeente Alblasserdam, etc. Marika sluit aan bij
het voorzittersoverleg van volgende week. Ayrton gaat in het reglement
kijken hoe het zit met het ondertekenen van brieven (door de voorzitter).
- Aanwezigheid Inge tijdens de vergadering. Ayrton zal het eerste
aanspreekpunt zijn. Inge fungeert nog wel als achtervang.
- Voor nieuwe medewerkers is het misschien handig om een soort
Ayrton
introductiepakket samen te stellen met verslagen, stukken, etc. Hier gaat
Ayrton alvast naar kijken. Dit zal geagendeerd worden voor de volgende
vergadering.
4. Verslag van de vergadering van 18 maart 2021
- Vaststellen verslag: Vastgesteld.
- Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn
Ayrton
doorgenomen en uitgevoerd.
uitgevoerd
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5. Rol lokale en regionale Adviesraad bij huidige veranderingen Drechtsteden
- Er zijn verschillende raden in de regio (WMO adviesraad regionaal,
cliëntenraad). Wat is de wens van de adviesraad. Wat voor rol moet de
adviesraad hebben. Moet er gewerkt worden met een afvaardiging?
- Harriet: Het liefst alles bij elkaar bundelen, maar heeft voor- en nadelen.
- Marika: Alles laten zoals het is. Sparringspartners, maar lokaal zelf
beslissen. Het is goed om regionaal het e.e.a. met elkaar af te wisselen.
- Nelly: afspreken in een overkoepelende adviesraad de meest actuele
onderwerpen te bespreken. Met een afvaardiging.
- Goed dat er een flexibele manier het proces wordt ingezet.
6. Klankbordsysteem
- Er was een vraag aan de adviesraad. Een organisatie in Rotterdam heeft
een aantal contactgegevens van Rotterdammers. Een organisatie wordt
betaald voor antwoorden van mensen. In de Drechtsteden wordt gebruikt
gemaakt van het OCD. Daar is veel informatie beschikbaar. Het is
afhankelijk van de informatie die je nodig hebt. Wellicht dat incidenteel
gebruik gemaakt kan worden van een onderzoek als dat nodig is. Dit zal
Marika meenemen.
7. Website Adviesraad Sociaal Domein
Nelly: De website is veel zoeken. Je moet veel doorklikken. De
gebruiksvriendelijkheid kan omhoog. Ayrton legt dit neer bij Natasja
(website beheerder).
8. Terugkoppeling uit:
- Regionale adviesraad WMO: De regionale raad is niet geweest. Die zal zijn
eind mei.
-

-

Ayrton +
Natasja
Uitgevoerd.

Platform Armoede (Platform Geldzaken): Er wordt gekeken naar het taboe
op armoede te doorbreken. Er is een idee om een kennispakket te maken
voor nieuwe inwoners van Alblasserdam. Hier wordt aandacht besteed
aan armoede en schulden. Ook zijn er 25 pluspakketen om uit te delen.
Die worden verdeeld.

-

Kamers met aandacht: Dit is een campagne in Alblasserdam en in de
regio. Het is voor onder de 23 jaar met begeleiding. Het is een tussenfase
voordat iemand zelfstandig wordt. Als mensen een kamer over hebben
dan kunnen jongeren daar komen. Wellicht kan de behandeld ambtenaar
hiervoor worden uitgenodigd.
9. Signalen uit het veld.
- Bij de sociale dienst gaven ze aan dat de situatie niet heel erg veranderd is
in de afgelopen maanden. De TONK wordt nog niet heel veel
aangevraagd.
- De Drechthopper stopt met contante betalingen. Dat wordt via
automatische machtigingen of achteraf betalen.
- Rolf heeft nog 2 adviezen die nog niet verstuurd zijn naar de gemeente.
Marika gaat Rolf benaderen.
10. Voorraadagenda
- Brugcoaches: de behandelend ambtenaar vragen om extra uitleg.
- Wonen: benaderen ambtenaar die zich hier mee bezig heeft gehouden.
Ayrton gaat collega benaderen.

Marika

Ayrton
Ayrton
Uitgevoerd
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11. Rondvraag
Ayrton: Met collega's komt een memo richting de adviesraad over de
transitie GR SDD. Hier zal de adviesraad in meegenomen worden.
- Presentje Rolf: Ayrton gaat namens de gemeente en de adviesraad een
presentie naar Rolf versturen.
- Nelly: Gaat aansluiten bij de Adviesraad. Ayrton gaat uitzoeken hoe het
werkt met haar indiensttreding.
- Omzetten vergaderingen adviesraad naar maandag. 14 juni wordt de
aankomende vergadering. 14 oktober wordt 11 oktober. Ayrton maakt
een nieuw schema.
12. Besloten gedeelte zonder de gemeente
-

Ayrton
Uitgevoerd
Ayrton
Ayrton
Uitgevoerd.
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