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Datum en tijd: 24 januari 2022, 19.30 uur tot 21.30 uur 
Locatie: Digitaal, MS Teams 
 
Agenda- 
Punt 

Omschrijving 

1.                       Welkom/ Mededelingen 
- Felicitaties Danielle 
- vraag Preventie Huisuitzettingen 

2. 19.30-19.50 Verordening Jeugdhulp en rekenkameronderzoek, zie bijlagen 2.1 t/m 2.5 
 
Er staan voor de raadsronde van januari heel veel stukken over jeugd op de agenda. De bedoeling is om het in samenhang te bespreken. 
Belangrijk om te weten is dat de verordening op de agenda staat ter discussie; we willen graag de input ophalen van de raad wat ze 
belangrijk vinden om mee te nemen in de verordening. Die vraag willen we graag ook aan de ASD stellen. De verwachting is dat de 
verordening na de gemeenteraadsverkiezingen ter besluitvorming in het college en raad komt.  
 
Hierbij de relevante stukken voor de adviesraad overleg van maandagavond. Hierin aangegeven dat voor de adviesraad de verordening en 
het rekenkameronderzoek het meest van belang zijn. Daar wordt op gefocust in dit overleg.  Alle stukken zijn te vinden in de 
agendastukken van de gemeenteraad.  
 
CONCEPT MODELVERORDENING JEUGDHULP ZHZ 
2.1Modelverordening Jeugdhulp ZHZ 

o De nieuwe concept verordening 
2.2 Oplegnotitie concept verordening 

o Zegt iets over het proces van totstandkoming van de verordening; Waarom een nieuwe verordening, wat is de achtergrond 
en hoe is het proces gelopen? 

2.3Verantwoordingsdocument modelverordening ZHZ 
o Geeft de verschillen en overeenkomsten aan tussen de nieuwe en oude verordening 

2.4Agendablad Raadsronde Januari 22 Verordening Jeugdhulp 
o INTERN document als samenvatting. 

 
Rekenkameronderzoek Alblasserdam 
2.5 Rekenkamer Alblasserdam – Doeltreffendheid van preventie in het jeugdhulpbeleid 

o Het gehele rekenkameronderzoek. Belangrijke conclusies en aanbevelingen zijn te vinden op pagina 9 t/m 13. Maar bij 
genoeg tijd een interessant rapport! 
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3.  Procesmatige/ praktische zaken Adviesraad Sociaal Domein. 
- Vacature Voorzitter adviesraad: Geen reacties 
- Betalingen 2e helft van het jaar 2021 gedaan. 
- Beheerder (van de website) voorzien van een bedankje 
- Uitnodigen nieuwe Collega over ervaringen Brede raad 010 
- Budget begroot Adviesraad is 7000 euro, zie bijlage 3.1 voor concept begroting Marika. 
- Afspraak met wethouder Kees Jongmans en afdelingshoofd RMO Eck gepland op 14 februari 19.30 uur tot 21.00 uur. Kunnen de 

leden van de Adviesraad? En wat wordt hier besproken? 
- Skilsstown: Online leerplatform. Welke zaken willen jullie sowieso kunnen doen. Input tot nu toe via whatsapp: 

• Relevante wetgeving 

• Presenteren 

• hoe onderzoeken te lezen en interpreteren 

4.  Verslag van de vergadering van 29 november 2021, zie bijlage 4 
- Vaststellen verslag 
- Doornemen actielijst 

5.  
 

Website Adviesraad Sociaal Domein 

 

6.  Advies Hoppervervoer 
- Op 11 januari 2022 heeft Marika een advies van de Regionale Adviesraad Wmo doorgezet naar de gemeente. Dit is bij Wethouder 

Jongmans neergelegd. 

7.  Regionale Raad 
- Was en Strijkservice als algemene voorziening en participatieplekken 
- Huis van Morgen 

- Collectief vervoer / Hopper =》 aanbesteding / 75-plussers / tijdelijk 4 uur regeling 

- Dagbesteding 
- Oriëntatie verbreding regionale adviesraad -> eerst participatiewet en vacature voorzitter regioraad. 

 

8.  Terugkoppeling uit: 
- Platform Armoede:  
- JOGG-aanpak: 
- Gezondheidsakkoord: 
- Opgang Nedersassen: 

 

9.  Signalen uit veld: welke thema's spelen er ter afstemming met gemeente en/of netwerk 
 

10.  Voorraadagenda, zie bijlage 10  
- LHBTI tussenevaluatie, zie bijlage 10.1 
- Tussenevaluatie IPP is uitgesteld. Wordt nader verzonden. 
- Eindevaluatie Participand, zie bijlage 10.2.1 en 10.2.2 
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11.  Rondvraag 
 

 
 


