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19:30 uur
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1.

Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Omdat de laatste
vergadering voor de zomervakantie was, lijkt een uitgebreid rondje over ieders
wedervarenheden op zijn plaats.
Margreet deelt mee dat Arie in verband met een overlijden vanavond afwezig is.

2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda worden toegevoegd:
5a. Bespreking koersdocument
5b. Hoe en wat Woonvisie
5c. Reactie op de welzijnsstructuur

3.

Vaststellen verslag d.d. 9 juli 2020
Naar aanleiding van het verslag, pagina 1 Uitgaande stukken: Ada zal alsnog een overzichtje
opstellen van de uitgebrachte adviezen in de maand juni.
De voorzieningen voor ‘arbeidsmigranten in de problemen’ alsook het onderwerp
‘ouderenmishandeling in Molenlanden’ agenderen voor de volgende vergadering.
Het verslag van 9 juli wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Beschermd Wonen: bijeenkomst in juli en hoe gaat het verder
De bijeenkomst in juli betrof niet het onderwerp jeugd, maar Beschermd Wonen.
Aart heeft de nodige stukken toegezonden.
Lokale gemeenten worden verantwoordelijk. Molenlanden daarentegen laat Dordrecht nog als
centrumgemeente fungeren.
Overleg met de wethouder regelen in een vergadering.
Ada zal de voorzet voor een brief aan het college maken.
Het financiële deel via de Koepel aan de orde stellen en de website van de Koepel hierop
naslaan door Frans en Catharien.

5.

Verslag van de bijeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning van 31 augustus jl.
Aart deelt mee dat ons advies dat kwaliteit belangrijker is dan de prijs is overgenomen. Nieuwe
aanbesteding is gepland op 1 oktober 2021 met een half jaar opzegging. Wij zullen als
adviesraad worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe regels bij aanbesteding en
het terugbrengen van het aantal aanbieders.
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Ada zal een mail sturen naar Arie Strik dat wij ons kunnen verenigen met de afspraken zoals
vermeld in het verslag van de bijeenkomst.
5a.

Bespreking Koersdocument
In het koersdocument is ons advies meegenomen. We zullen daarom niet nogmaals
reageren.

5b.

Hoe en wat Woonvisie
Navraag bij Lia de Kievit leert dat de woonvisie op 13 oktober a.s. in de commissievergadering wordt behandeld. Wij worden in de gelegenheid gesteld in te spreken.
Besluitvorming vindt plaats op 27 oktober a.s. In de eerste week van oktober ontvangen
we nader bericht.

5c.

Reactie op advies Welzijnsstructuur
De reactie op ons advies is matig. Het is teleurstellend dat ons advies niet is
doorgezonden naar de gemeenteraad. In het vervolg zullen we onze adviezen in cc ook
naar de gemeenteraad mailen.

6.

Bespreking jaarplan 2020
Verdeling:
Peter
- Jeugd
Eli
- Wmo
Catharien
- Ggz
Aart - Participatie + Ggz
Frans - Jeugd + Participatie
Jan - Wmo + Participatie
Casper
- Wmo + Groene Wei

7.

Activiteiten voor de komende maanden
Op 24 september vindt een bijeenkomst plaats over jeugdhulp.
De volgende vergadering is gepland op 15 oktober a.s. in ‘de Spil’ in de middag om 13:30 uur.
Ada zal een en ander regelen met de beheerder en met Menno.
De studiedag op 26 november a.s. agenderen voor de volgende vergadering.

8.

Hoe gaat de gemeente om met onze adviezen
Reeds besproken bij 5c.
9.

Begroting 2021
De door Jan opgestelde begroting wordt goedgekeurd. Ada zal deze doorsturen naar de
gemeente.

9.

Rondvraag
Jan vraagt aandacht voor de verouderde folders.

10.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:25 uur na eenieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 15 oktober om 13:30 uur in ‘de Spil’ te
Bleskensgraaf.
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