ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
VERSLAG
Betreft
Datum
Tijdstip
Locatie
Aanwezig

Voorzitter
Notulist

Adviesraad Sociaal Domein
11 oktober 2021
19.30 uur tot 21.30 uur
Het Palet, Van Eesterensingel 197 te Alblasserdam
Marika Slingerland, ASD
Daniëlle van Weert, ASD
Nelly van Dijk, ASD
Corrie Plaizier, ASD
Yasemin Rousian, ASD
Harriet Wieringa, ASD
Ayrton Lopes, gemeente Alblasserdam
Gerard van Andel, gemeente Alblasserdam 19.30-20.00
Inge Nieuwenhuis, gemeente Alblasserdam 20.30-20.45
Marika Slingerland, ASD
Ayrton Lopes

1. Opening en vaststellen van de agenda
In het vervolg per vergadering maximaal 1 ambtenaar van de gemeente
uitnodigen. Dan is er nog genoeg ruimte voor de overige punten.
2. Transitie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (met Gerard van Andel, gemeente
Alblasserdam)
Gerard: Op dit moment is er de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Alle
dienstverlenende taken gaan naar Dordrecht als servicegemeente. 1 van de
dochters hiervan is de Sociale Dienst Drechtsteden. Deze gaat over naar een
nieuwe Gemeenschappelijke regeling. Alle verordeningen moeten lokaal worden
aangepast. Er is ook maatwerk beschikbaar. Maar daar moet extra voor betaald
worden als gemeente.
Er is een nieuwe bijdrageregeling voor de Sociale Dienst. Die gaat uit van het
profijtbeginsel. De diensten die je afneemt daar betaal je voor. Het
solidariteitsbeginsel wordt losgelaten. De bijstandsuitkeringen hebben nog wel
deels solidariteit.
Er gaat meer lokaal worden opgepakt. Dit betekent uiteindelijk dat mensen
minder geïndiceerd worden. We willen meer gebruik maken van het veld in
Alblasserdam. Dit komt samen in de Centrale Toegang (Het Brughuis).
Verschillende organisaties in verschillende schillen werken hier samen.
Wanneer de stukken met betrekking tot de bijdrageregeling en met betrekking
tot de Gemeenschappelijke regeling klaar zijn worden deze verstuurd naar de
Adviesraad.

Gerard+Ayrton
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In januari 2022 beginnen we met inburgering en participatieplekken.
Participatieplekken zijn onderdeel van 3-traps raketten. Mensen die thuis zitten
en er geen verbetering is van de leefomstandigheden. Eerst worden de schulden
weggehaald. Daarna ga je naar een participatieplek bijvoorbeeld een
leerwerkbedrijf, zorgboerderij etc. Zo worden de mensen sociaal wat meer
verbreed. Als het dan goed gaat met de mensen komen ze in de derde fase. Dan
kunnen ze de Kansrijk trajecten in. Hiermee halen ze MBO1 of MBO2 diploma's.
Marika: Zorg dat er ook nog wat budget over blijft om onvoorziene zaken op te
kunnen pakken.
3. Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer (met Inge Nieuwenhuis, gemeente
Alblasserdam), zie bijlagen 3.1 en 3.2
Inge: De nieuwe verordening gaat met het nieuwe schooljaar in. Dat is zomer
2022. Daarvoor moet het stuk nog de route in. In mei moet het stuk vastgesteld
worden omdat de aanvragen in mei binnenkomen.
Marika: Wie indiceert of een kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer?
Alblasserdam werkt met Stroomlijn (zij doen een aantal vervoersstromen
regelen). De aanvragen komen daar binnen en beoordelen deze. Als er
taxivervoer aangevraagd wordt moet er wel toelichting worden gegeven. Die
toelichting wordt gegeven door een school of IB'er.
Corrie: Wanneer komt een kind in aanmerking voor het vervoer?
In Alblasserdam hebben we reguliere basisscholen. Als het gaat over
ontwikkeling en op basis van levensovertuiging. Soms kan er ook een vergoeding
worden gegeven worden voor het OV en voor de fiets.
Marika: Begeleiding wellicht nog wat voor vrijwilligers? In de Centrale Toegang.
Danielle: Kinderen met bepaald gedrag moeten ook in de maatschappij
meedraaien. Juist de grijze gevallen zijn lastig.
Danielle:
- Praktisch punt: het formulier is het vervelend dat men uitgelogd wordt.
- Het is fijn dat het 11 jaar is.
- Artikel 4, lid 5: Bij het ontwikkelingsperspectief. Dat zijn de
ontwikkelingsperspectieven van de scholen.
- Vervoersontwikkelingsplan is goed. Het is goed om alvast na te denken
over toekomstige ontwikkelingen.
- Artikel 4, lid 6: Er wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders
ondersteuning bieden. Hoe dan? Het gaat om doorverwijzing naar waar
hulp geboden gaat worden.
- Artikel 5, lid 2a: Het is lastig dat de bekostiging van leerlingenvervoer een
drijfveer moet zijn om onderwijsaanbod te spreiden. Dat is lastig.
- Het is handig als er korte lijnen zijn tussen gemeente en partijen die
adviezen moeten geven over leerlingenvervoer.
Marika: Merkt de gemeente dat met de invoering van passend onderwijs is
afgenomen.?
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Het is niet toegenomen. Maar ook niet per se afgenomen. Dat blijft een beetje
constant.
4. Procesmatige/ Praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein
- Vacature voorzitter Adviesraad: Geen reacties.
- Benoemen Corrie en Yasemin is in gang gezet.
- Welkomstpakket Corrie en Yasemin verstuurd.
- Betalingen Website verstuurd.
- Betaling VOG Nelly is wel geregeld.
- Concept vergaderschema 2022, zie bijlage. 14 maart is op maandag en niet
op donderdag.
- Jaarverslag 2021: Er is een verslag gemaakt in 2019. Conclusies van de
evaluatie moeten daarin. Speerpunten (IPP, JOGG), etc. Afscheid genomen
van de voorzitter en van Donneke Ooms en Monica Tanis.
5. Jaarprogramma 2022

Ayrton

Ayrton

Marika: De afgelopen jaar waren er twee speerpunten: Armoede en
Toegankelijkheid. De vraag is of armoede nog een speerpunt moet zijn. Armoede
is een thema dat goed belegd is door de adviseur armoede, de aansluiting van de
Adviesraad bij platform Geldzaken. Toegankelijkheid blijft nog een punt.
Participatieplekken (in het Brughuis) kan een speerpunt worden. Die
ontwikkelingen zijn goed om te volgen.
6. Verslag van de vergadering van 13 september 2021
Ayrton gaat verder op zoek naar de begroting. Inge Nieuwenhuis heeft hier in het
begin wat mee gedaan. Vragen aan Inge waar die te vinden is.

Ayrton

Corrie heeft gekeken naar de website van Moneyfit
Pagina 2, punt 4 Typfout: Ondereel = onderdeel
7. Website Adviesraad Sociaal Domein
-

-

Corrie en Yasemin gevraagd input te leveren voor website.
Yasemin: Wordt de website gepromoot? Misschien kan er nog wat meer
gedaan worden. Wellicht kan Peter Stam bij een vergadering aanwezig zijn.
8. Brugcoaches
De gemeenteraad is van mening dat dit inhoudelijk een goed project kan zijn
maar dat de financiering ervan door ouders dan wel onderwijs zou moeten
gebeuren. Het project wordt nu afgerond, de laatste kinderen zijn aan het
afronden.
9. Terugkoppeling uit:
- Regionale Adviesraad Wmo (Marika): Wmo kranten zijn neergelegd op
verschillende locaties. De aanbesteding hulpmiddelen is afgerond. Meyra
en Medipoint zijn uitgekozen. Er veranderd niets. Voor de trapliften is
wel gekozen voor een nieuwe aanbieder Handicare.
Drechthopper: Niet alle 75plussers komen in aanmerking voor de
Drechthopperpas.
Vervoersplatform: Er is één lid van de cliëntenraad. Marika gaat contact
zoeken met hem
- Platform Geldzaken: Er is een sportfonds kinderen in Alblasserdam. ATV
heeft een fonds opgericht voor 10 kinderen per jaar. Met het
Sportakkoord proberen ze hier meer mee te doen.
De kerken zijn bezig aan te sluiten bij het Platform geldzaken. Hip Helpt.

Marika
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-

-

Tussenevaluatie Integraal Preventie Plan (Corrie/Harriet): De hoofdvraag
was wel: hoe de IPP gelanceerd is, Wat is er gedaan met het IPP. Verder
was het wel een goede bijeenkomst.
JOGG-aanpak (Nelly): Er zijn niet meer sessies geweest over de JOGG.

10. Signalen uit het veld.
- Lift Nedersassen: Donderdagochtend 21 oktober van 10.00 uur tot 11.00
uur in de Rederij. Nelly zal hierbij aansluiten.
- Symposium Urgente Noden: Woensdag 12 oktober 2021. Harriet zal
hierbij aansluiten.
11. Voorraadagenda
Ayrton gaat na of er meer informatie te delen is over de volgende stukken:
- Toekomst Nicolaas Beetstraat. Lisenka Vermaas benaderen.
- Regionale Bio afbakening jeugdhulp.
- Evaluatie IKC de Twijn.
12. Rondvraag
Niet van toepassing.
13. Besloten gedeelte zonder de gemeente
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