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Adviesraad Sociaal Domein
14 juni 2021
19.30 uur tot 21.30 uur
Fysiek, Het Palet, Van Eesterensingel 197
Marika Slingerland, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Nelly van Dijk, ASD
Corry Plaizier, gast
Harriet Wieringa, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Gerard van Andel, gemeente Alblasserdam
Mariëlle Verhoeve, gemeente Alblasserdam
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam
Marika Slingerland, ASD
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
- Hoe ziet de toekomst van Alblasserdam er uit. Ayrton gaat vragen bij
Ayrton
collega of het al bekend wanneer de bijeenkomst is.
Uitgevoerd
- Kennismaking Nelly en Kees Jongmans. Nelly is op vakantie tot 2 juli.
2. Toelichting Gerard van Andel over de Transitie GR SDD
- In de Drechtsteden is er een Samenwerkingsverband van 7 gemeenten :
Drechtsteden. Deze samenwerkingsverband wordt opgeheven per 1
januari 2022. Bepaalde service willen we behouden omdat dit goed is
gegaan in het verleden. Er komt een nieuwe gemeenschappelijke
regelingen. Hierbij dragen de gemeenteraden de bevoegdheden over naar
de nieuwe samenwerkingsverband.
- Bepaalde diensten kan je als gemeente zelf uitvoeren, maar je kan een
deel ook bij de gemeenschappelijke regeling houden.
- In Alblasserdam willen we een aantal dingen zelf doen omdat lokale
partners meer tot hun recht komen. Dit doen we bijvoorbeeld met de
Centrale Toegang. We kunnen zo een lokaal aanbod organiseren. Is
toegankelijk, laagdrempelig en goedkoper.
- Dit moet stapsgewijs gebeuren. Bepaalde dingen die in de regio gebeuren
kunnen we zelf dingen losweken.
- Er is een transitiebudget. Dordrecht neem het hele shared servicecentrum
over. Dordrecht wordt de servicegemeente. De dingen die we inkochten
tot dan toe blijven we inkopen vanuit Dordrecht.
- Vanuit de algemene uitkering en specifieke uitkering krijgen we daar
gelden voor. Vroeger ging alles naar de SDD en die ging het besteden.
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Maar nu wordt allen hetgeen betaald wat we afnemen. Wat we lokaal
doen gaan we lokaal besteden.
- In Alblasserdam willen de uitvoering van alle Participatieplekken lokaal
doen. Huishoudelijke ondersteuning naar de voorkant (Helpende
Handen). Wet inburgering voor een groot deel zelf uitvoeren. Individuele
begeleiding naar de voorkant (maatschappelijke begeleiding).
- Is er in Alblasserdam genoeg expertise om complexe gevallen te
behandelen. -> In Alblasserdam proberen een beroep op WMO juist uit te
stellen door zoveel mogelijk aan de voorkant te zitten.
- Solidariteitsprincipe heeft nog deels solitariteit in kosten. Alle overige
diensten gaan op basis van profijtbeginsel. Wat afgenomen wordt, daar
wordt voor betaald.
- Schulphulpverlening blijft bij de SDD. Maar de voorzorg en nazorg wordt
wat meer geplaatst naar de lokale situatie.
- De Adviesraad zal in de toekomst meegenomen worden in het
onderwerp. Er wordt advies gevraagd. Midden oktober wordt er contact
gezocht tussen de gemeente en de Adviesraad over de Transitie.
3. Toelichting Mariëlle Verhoeve over de Centrale Toegang
-

We willen in Alblasserdam het e.e.a. lokaler gaan regelen. Er moet
worden samengewerkt om dit op orde te krijgen. De Centrale toegang is
een fysieke plek waar iedereen terecht kan van 0 tot 100 met alle
zorgvragen. Het gaat huizen in de Oude Bibliotheek. De partijen in de
Centrale Toegang zijn Jong JGZ/ Jeugdteams ZHZ/ Mee, Vivenz/ Stichting
Welzijn Alblasserdam / Sociale Dienst Drechtsteden. Er wordt ook
gekeken naar woonkracht tien. Er is ondertussen een adhesieverklaring
getekend.
- Er moet een coördinator komen die regisseert.
- Er is ook een communicatieadviseur die een communicatiestrategie heeft
opgesteld. Langzaam worden de partners en Alblasserdam geïnformeerd.
4. Toelichting Mariëlle Verhoeve Koplopersgemeente Clientondersteuning
-

-

Sinds vorige jaar zijn we koplopersgemeente Clientondersteuning. De
gene die het ging uitvoeren heeft ontslag genomen. Er zijn drie
speerpunten. Clientondersteuning moet algeheel bekend worden
gemaakt in Alblasserdam. Alblasserdam heeft gekozen voor de term
meedenker. De Campagne wordt gedaan samen met communicatie.
Licht Verstandelijk Beperkt. Daar wordt meer op ingezet.
Vroegsignalering, Awareness.
Geestelijke Gezondheidszorg. Wat is er nodig in Alblasserdam om mensen
te ondersteunen die te maken hebben met GGZ.
Als het plan in basis klaar is zal de gemeente dit delen met de Adviesraad.
De meedenker haakt aan bij de Centrale Toegang.

5. Procesmatige/praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
Vergaderschema is goedgekeurd.
Vacatures. Nelly heeft in haar kenniskring gevraagd naar mensen die
eventueel lid willen worden van de Adviesraad. Ayrton gaat de vacature
voor de voorzitter uitzetten bij de SWA.
- Werkzaamheden voorzitter: Ondertekenen van brieven.
- Introductiepakket:
 Reglement Adviesraad Sociaal Domein

Mariëlle
uitgevoerd

-

Ayrton
Uitgevoerd
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Raamwerk+ Profielschets Adviesraad
Verwijzen naar de website voor adviezen + vergadernotulen+
jaarverslagen.
6. Verslag van de vergadering van 12 april 2021
- Vaststellen Verslag: Vastgesteld.
- Aanpassen: Pagina 1: Griffie i.p.v. griffier /Meneer schook i.p.v. Schol
- Toevoegen: Paginanummers
- Aanpassen: Pagina 2: Een organisatie wordt (toevoegen) betaald….
- Aanpassen: Pagina 2:
- Doornemen actielijst: Actielijst is doorgenomen. Actiepunten zijn
doorgenomen en uitgevoerd.
7. Website Adviesraad Sociaal Domein
- Nelly gaat spoedig kijken hoe het zit met de gebruiksvriendelijkheid van
de website en koppelt dit terug.
8. Terugkoppeling uit:
- Regionale Adviesraad WMO (Marika)
 Huishoudelijke hulp. Op het moment dat de wet het haalt kan een
nieuw contract worden afgesloten.
 Aanbesteding Hulpmiddelen loopt nu. De aanbestedingsleidraad is
naar buiten gekomen en tijdens de volgende vergadering zal er uitleg
worden gegeven.
 Individuele begeleiding. Door corona is duidelijk geworden dat een
deel van de begeleiding digitaal is zorgt voor meer zelfstandigheid. Bij
blendid care is het wel zo dat de helft van de keren contact fysiek is
van de begeleiding.
-

Platform Armoede (Platform Geldzaken) (Harriet)
 Er zijn veel loketten op het gebied van geldzaken. Op woensdag
middag komen mensen voedselpakketten halen bij de voedselbank en
daar een mobiele stand of wagen te plaatsen om meer bewustzijn te
creëren bij mensen om geholpen te worden bij geldzaken.
 In oktober is de week van de armoede. Er komt een foto
tentoonstelling in de Rederij.
 Er wordt een pakket samengesteld aan mensen die nieuw zijn in de
gemeente, zodat mensen weten wat er allemaal in de gemeente
beschikbaar is omtrent geldzaken.

-

Kick-off bijeenkomst Preventieakkoord (Nelly)
 Gezond Alblasserdam wordt een plan. Mensen moeten aan de
voorkant gezonder bezig zijn zodat ze minder snel hulp moeten gaan
zoeken omtrent gezondheid. Er zijn verschillende groepjes geweest
met verschillende onderwerpen. Er is een concept plan doorgestuurd
en de definitieve versie zal doorgezet worden naar de andere leden.

-

-

Ayrton
uitgevoerd

Nelly

Overleg Nedersassen (Harriet)
 Er wordt een lift gemaakt. En de tegels daar gaan ze niets mee doen.
De lift zal open zijn tot 21.00 uur. In de zomermaanden misschien de
tijden verleggen tot 22.00 uur. Harriet heeft nog een overleg volgende
week.
Presentatie Sociaal Domein op Koers (Marika)
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Dit was een overleg n.a.v. het rapport. Mensen vragen pas hulp als ze
het niet meer rond krijgen. Het is goed om de wetten te houden zoals
zijn maar de schotten te verwijderen. En tweede punt is dat de
rijksoverheid er meer geld bij moet doen. Want er is geen geld voor de
gemeenten om het e.e.a. uit te voeren.

-

Regionaal netwerk cliëntparticipatie in de jeugdhulp (Danielle)
 Dit ging over de brief met vijf prioriteiten. Wat zijn de ontwikkelingen
daarop? Er is een presentatie gegeven over de ontwikkelingen tot nu.
Er zijn presentaties opgestuurd. Die worden gedeeld met de leden van
de Adviesraad.
9. Signalen uit het veld.
- Marika heeft de verslagen gestuurd van de regionale bijeenkomsten waar
niemand bij is geweest.
- Twee adviezen wordt aan gewerkt.

10. Voorraadagenda
Brugcoaches: Ben uitnodigen voor volgende vergadering.
11. Rondvraag
- Harriet stuurt gegevens van Corry.

Danielle

-

Harriet.
uitgevoerd

12. Besloten gedeelte zonder de gemeente
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