
Agenda vergadering  
Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam 
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Datum en tijd: 25 januari 2023, 19.30 uur tot 21.30 uur   
Locatie: 1.23 Vergaderzaal het Ruim, de Rederij, te Alblasserdam1 
 

  

Agenda- 
Punt 

Omschrijving Duur Begintijd 

1.                       Welkom/ Mededelingen  5 min  19.30 

2.  In gesprek met wethouder Margreet de Deugd en Inge Nieuwenhuis over de volgende punten: 
 

1. Fusie SDD & Drechtwerk is een feit. Directeur SDD/Drechtwerk is Bernhard Drost.  
2. Verordening WMO-beleid Alblasserdam zal tegen de zomer af zijn.  
3. Er wordt momenteel een woon-zorgvisie geschreven; met aandacht voor (extra) statushouders/ 

Oekraïners/ huisvesting kwetsbare groepen.  
4. Er is een campagne gestart "Iedereen een huisarts"; omdat alle praktijken een stop hebben.   
5. Het Odensehuis is officieel geopend: inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en hun 

mantelzorgers. In februari is er een brainstorm over vitaal ouder worden en er komt een vervolg 
op de dementievriendelijke samenleving. 

6. Het onderwerp LHBTI heeft veel aandacht gehad vanwege een onderzoek door de Klaroen (11-
01-23). Ik verwacht in maart/ april een concept beleidsplan 2023-2026. Aandacht voor inclusieve 
beeldvorming in communicatie vanuit de gemeente.  

7. Op 9 maart zal de kick-off zijn van het Lokaal Sportakkoord. Dit is gericht op gezondheid en 
preventie.  

8. Het cultureel netwerk is uitgedaagd om culturele activiteiten voor jongeren (12-18 jaar) te 
bedenken. De mogelijkheid tot een cultuursubsidie voor deze doelgroep is doorgezet.  

9. Wat betreft armoede: binnenkort komt er een informatiekaart "geldzorgen" bij alle inwoners door 
de bus; er zijn wijkbijeenkomsten over energiebezuiniging en verduurzaming; er is een 
witgoedactie.  

10. Nieuwbouw 20 appartementen sociale woningbouw is gestart (CKC kantine). Woonkracht10 heeft 
gericht geworven voor deze appartementen om scheefhuur te  veranderen. 
 

45 min 19.35 

3.  Verslag vergadering 17 oktober 2022 
- Vaststellen verslag 
- Actielijst doorlopen 

 

5 min 20.20 

 
1 Vergaderruimte is het hele jaar gereserveerd. Er moet wel een ambtenaar aanwezig zijn, dat is Inge tot er een nieuwe collega is. 

https://www.alblasserdam.nl/Bestuur_Organisatie/Alle_onderwerpen/Portefeuilleverdeling
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4.  
 

Thema-avond 15 februari 

• Stand van zaken door Corrie en Nelly 

• Aantal aanmeldingen: Mariette 
 

10 min 20.25 

5.  Terugkoppeling uit: 
- Regionale Adviesraad, zie verslag van 9 januari 
- Overig bezochte bijeenkomsten 

 

5 min 20.35 

6.  Signalen uit het  veld: welke thema's spelen er ter afstemming met gemeente en/of netwerk 5 min 20.40 

7.  Input voor het jaarverslag 10 min 20.45 

8.  Voorraadagenda  5 min 20.55 

9.  Rondvraag 
 

5 min 21.00 

 


