
Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Secretariaat: Ada den Ouden
M: 06 23 25 42 90
E: ada.denouden@jouwgemeente.nl

Beknopt verslag van de vergadering d.d. 9 september 2019

Aanwezig: Catharien Bot, Frans Hakkesteeg, Magda Heijboer, Margreet Hoeijenbos, Jan 
Simons, Arie Vermeulen en Eli Vonk

Afwezig: Casper van den Berg, Aart Bogerd, Loes Doeland en Shirly van der Hout

Gasten: Annemarieke van Vliet van Philadelphia over ‘Jij bent in beeld’
Machiel Krielaart, coördinator Sociaal Team over het ST
Menno Keller, beleidsambtenaar Sociaal Domein

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 21:40 uur

Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Annemarieke, 
Machiel en Menno. Margreet deelt mee dat Casper en Aart i.v.m. vakantie afwezig zijn. 
Van Loes is een bericht van verhindering ontvangen en Shirly heeft niets van zich laten 
horen.

Als eerste krijgt Annemarieke het woord.
Enthousiast brengt zij naar voren hoe het team, met maatwerk, via allerlei activiteiten, 
taallessen en sollicitatielessen de cliënten ‘in beeld brengen’ voor vrijwilligerswerk of een 
passende baan bij een regulier bedrijf. Voor de ene cliënt duurt dit traject langer dan 
voor de andere. Het is de bedoeling dat dit project gemeentebreed wordt uitgerold.
Afgesproken wordt dat Annemarieke, wanneer er nieuwe cijfers bekend zijn of andere 
ontwikkelingen zich voordoen, zelf aan de bel trekt om ons weer bij te praten. 

Als tweede krijgt Machiel Krielaart, de nieuwe coördinator Sociaal Team, het woord.
Hij geeft een korte uitleg over de organisatie van de 3 Sociale Teams: 

- team west, gevestigd in Pand 83 te Nieuw-Lekkerland
- team midden, gevestigd in Voorstraat 88 te Groot-Ammers
- team oost, gevestigd in Giessenburg

Met enige trots meldt Machiel dat het Sociaal Team geen wachtlijsten kent; de maximale 
wachttijd bedraagt slechts 2 weken.
In het Sociaal Team zitten mensen van MEE, Vivens, Avres, Stichting Jeugd en Stichting 
Welzijn , terwijl ook aan elk team een gemeentelijk Wmo-adviseur is gekoppeld.

Een sociale kaart met een inventarisatie van alle welzijnsactiviteiten verschijnt in de 
maand oktober.

Uit het Cliëntervaringsonderzoek Wmo blijkt dat 20% van de mensen niet weten waar ze 
moeten zijn. Ook het Sociaal Team is niet echt bekend, bijvoorbeeld via het Sociaal 
Loket. Bezien op welke wijze hieraan gemeentebreed meer bekendheid kan worden 
gegeven.

Margreet bedankt Annemarieke en Machiel voor hun bijdrage, waarna beiden de 
vergadering verlaten.
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Omdat blijkt dat over diverse zaken niet of niet goed is nagedacht, bijvoorbeeld de 
kosten van een traplift na verhuizing, blijven Magda en Arie de kwestie 
“abonnementsprijzen” kritisch volgen.

Ten aanzien van het project ‘Beschermd Wonen – Beschermd Thuis’ moet vóór 31 
oktober contact zijn tussen Frans en Catharien en Jan-Peter van Zoelen in verband met 
de keuze van de centrumgemeente Drechtsteden of Gorinchem.

Op 23 september vindt een bijeenkomst van de raadswerkgroep plaats.

Frans woont op 19 september de prokkelavond bij in Gorinchem, waarbij de leesbaarheid
en toegankelijkheid van de gemeentelijke website wordt beoordeeld. 

Margreet bedankt Menno voor zijn bijdrage, waarna ook Menno de vergadering verlaat.

1. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Het volgende bestuurlijk overleg staat gepland op 19 september van 13:00-14:30 uur in 
Hoornaar. Margreet zal aan dit overleg deelnemen samen met Jan of Frans.
De agenda voor de vergadering van 9 september a.s. moet eventuele bespreekpunten 
voor het bestuurlijk overleg van 19 september bevatten.

De door Catharien doorgestuurde uitnodiging ‘Beschermd wonen’ voor 18 juli te 
Gorinchem werd aangenomen door Margreet en Frans. De vervolgbijeenkomst op 31 
oktober zal naar verwachting worden bijgewoond door Catharien.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt in gewijzigde volgorde vastgesteld.

3. Vaststellen verslag van 11 juli 2019
Het verslag van 11 juli 2019 wordt vastgesteld met inachtneming van de toevoeging op 
pagina 1, agendapunt 1 onder Menno Keller: ‘Menno is de contactpersoon voor de 
Adviesraad. Alle contacten met beleidsambtenaren dienen via Menno te lopen’.

4. Bespreken en vaststellen huishoudelijk reglement
Artikel 4 wordt gewijzigd en artikel 7 komt helemaal te vervallen. Frans zal de wijzigingen
verwerken. Ada zal de definitieve versie mét het standaard-declaratieformulier naar een 
ieder mailen.

5. Bespreken concept-rooster van aftreden
Arie mist een kruisje bij zijn naam in 2015. Rooster daarop aanpassen.

6. Bespreken Jaarplan 2019-2020
Het Jaarplan wordt kritisch doorgenomen. 
Punt 3.3: Voor jeugdzorg richten we ons uitsluitend op het monitoren van 
ontwikkelingen.
3.1.2 Sociaal beleid woningbouw: schrappen.
3.4.2 Vrijwilligersbeleid: toetsen en monitoren.
Magda zal voor aanpassing zorgdragen.

Elke vergadering voortgang en evaluatie Jaarplan agenderen.

7. Terugkoppeling vanuit werkgroepen en regionale overleggen
Magda deelt mee dat volgende vergadering van de bouwcommissie staat gepland voor 
donderdag 7 november om 14:00 uur te Hoornaar. 

8. Rondvraag
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Jan deelt mee dat de op- en aanmerkingen van de bouwcommissie ten aanzien van het 
Pand 83 praktisch allemaal zijn opgelost.

Jan zal Karin van der Schee van de Stichting Welzijn uitnodigen voor een volgende 
vergadering.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:40 uur na eenieder 
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 17 oktober 2019 om 19:30 uur in ‘de
Spil’ te Bleskensgraaf.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 17 oktober 2019
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