
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. 17 februari 2020

Aanwezig: Casper van den Berg, Aart Bogerd, Catharien Bot, Frans Hakkesteeg, Margreet 
Hoeijenbos, Jan Simons en Arie Vermeulen

Afwezig: Magda Heijboer en Eli Vonk

Gasten: Marja de Vries en Wilma Brand, als aspirant-leden
Wethouder Lizanne Lanser en Marjolein Moria namens de gemeente

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 22:00 uur

Margreet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de 
dames Marja de Vries uit Goudriaan en Wilma Brand uit Nieuwpoort, die beide de 
vergadering bijwonen om te kunnen bepalen of een lidmaatschap aan de adviesraad iets 
voor hen is.

Ook wethouder Lizanne Lanser en Marjolein Moria worden beide hartelijk welkom 
geheten.

Als eerste krijgt de wethouder het woord over de notitie ‘Jeugdzorg (be)grijpen’ , wat een
eerste aanzet betreft. Alle 10 regiogemeenten hebben ja gezegd tegen de omdenknotitie.
Er is een aanjaagteam ingesteld, bestaande uit 8 personen, waarin voor Molenlanden 
Femmy Jonker, de gemeentesecretaris.

Het aantal probleemkinderen in de gemeente Molenlanden ligt onder het gemiddelde.

In 2019 is het budget voor jeugdzorg met € 800.000,-- overschreden.
Via o.a. de VNG wordt druk op het rijk uitgeoefend extra geld vrij te maken voor de 
jeugdzorg. Ook in de eigen gemeente moet meer worden ingezet op preventie.

Vanaf 2022 komen er weer nieuwe zorgaanbieders. De insteek blijft regionaal inkopen, 
lokaal uitvoeren.

Desgevraagd deelt de wethouder mee dat het contact met de huisartsen wisselend is, 
maar dat hier steeds druk op gezet wordt.

Margreet bedankt de wethouder en Marjolein voor hun uitleg, waarna deze de 
vergadering verlaten.

1. Opening, mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Margreet deelt mee dat Eli in verband met werk niet aanwezig kan zijn en dat Magda is 

gevallen en met een beenbreuk in het Leidse Rijn-ziekenhuis ligt.
Er gaat een kaart voor Magda rond met het verzoek deze te tekenen.

Het overleg met de Seniorenraad staat gepland voor woensdag 11 maart a.s. Aan dit overleg 
nemen deel Margreet, Catharien en Casper.
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Aanstaande vrijdagmiddag vindt een kennismakingsgesprek plaats met een kandidaat-lid voor 
de adviesraad, de heer Peter van den Bosch. Nu Magda niet beschikbaar is en het 
gesprek dus ook niet in Goudriaan kan plaatsvinden wordt overeengekomen dat het 
gesprek plaatsvindt bij Arie thuis in Schelluinen om 15:00 uur.

2. Vaststellen agenda
Aan agendapunt 4 wordt toegevoegd de nota Jeugdzorg (be)grijpen.

3. Vaststellen verslag d.d. 23 januari 2020
Op pagina 1 onder mededelingen dient de zin als volgt te worden gewijzigd: Margreet deelt 

mee dat Seniorenraad frictie ervaart in het contact met onze Adviesraad.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag, pagina 2 onder 7, wordt overeengekomen dat zolang Magda 
niet beschikbaar is, Aart als 2e vice-voorzitter haar werk zal overnemen.

4. Omdenknotitie Jeugdhulp en nota Jeugdzorg (be)grijpen
Naar aanleiding van de brief van de wethouder van Dordrecht heeft Casper zijn bedenkingen 

daarop op schrift gezet. Overeengekomen wordt een reactie naar de Adviesraad WMO en 
Jeugd Dordrecht te zenden. Ada zal daartoe een voorzetje maken en de tekst ter 
goedkeuring naar Catharien en Casper zenden.

De nota ‘Jeugdzorg (be)grijpen’ gaat over geld en niet over zorg.

5. Gezamenlijk bestuurlijk overleg adviesorganen
Als gesprekspunten worden genoemd:

- Evaluatie adviesstructuur
- Samenhang mantelzorgondersteuning / respijtzorg
- Participatiewet

Ada zal dit per mail doorgeven aan Menno en Arnold.

6. Jaarplan 2019-2020
Overeengekomen wordt het jaarplan tijdens de volgende vergadering paginagewijs te zullen 

doornemen.

7. Scholing donderdag 7 mei 2020 in ‘de Spil’ te Bleskensgraaf
De afspraken zijn gemaakt.

8. Reactie op onze uitgebrachte adviezen
Op de volgende adviezen is nog geen reactie ontvangen:

- Advies eigen bijdrage vervoersvoorzieningen;
- Advies Wmo-verordening abonnementstarief;
- Advies Warme overdracht inkoopvoorwaarden;
- Advies Mantelzorg en -ondersteuning;
- Advies Omdenknotitie Jeugdzorg;
- Advies aanbestedingen.

9. Zichtbaarheid Sociaal Team
- Hoe gaan we om met de zichtbaarheid van het sociaal team? Hoe ziet dit er in jullie 

ideale plaatje uit? 
Wij zouden graag zien dat het Sociaal Team wat beter zichtbaar werd: o.a. via de lokale 

krant, Klokradio, podcast, bekendmaking informele klachtenprocedure en wat meer 
bekendheid geven aan de vertrouwenspersoon.

- Wat vinden jullie van de tweeluik sociaal loket/sociaal team? 
Prima. Het loket vangt de eenvoudige zaken af, zodat het ST zich kan richten op de 

complexere zaken.
- Moet het sociaal team eigen communicatie uitingen hebben? Zoals een eigen 

zelfstandige website/flyer?
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Geen eigen website, maar onder de vlag van de gemeente. Mogelijk is het weer eens tijd 
voor een communicatie-uiting in de vorm van de ooit verschenen ‘Wmo-krant’.

- Hoe zien mensen het sociaal team? Zegt de naam sociaal team mensen iets? Horen 
jullie ervaringen van cliënten? 

Over het algemeen is het ST goed bekend in de gemeente. Men weet globaal wat het ST 
doet.

De beantwoording volgens bovenstaande tekst heeft inmiddels per mail plaatsgevonden.

10. Terugkoppelingen uit werkgroepen en regionale overleggen
Catharien en Frans bezochten vanmiddag de meeleesclub, waar twee brieven uitvoerig werden 

besproken. De gemeente heeft voor de eigen organisatie de training ‘Klare Taal’ geregeld 
voor de komende maand.

Jan deelt mee dat het platform Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk een avond regelt over 
jeugdzorg.

Aan Ria zal een naam en contactgegevens van een contactpersoon vanuit het platform Liesveld
worden gevraagd. Mogelijk kan dit platform aanhaken bij Nieuw-Lekkerland.

11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 22:00 uur na eenieder 

bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 26 maart om 19:30 uur in het 
zalencentrum ‘de Spil’ te Bleskensgraaf.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 11 mei 2020
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