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 oktober 2019
Aanwezig:

Casper van den Berg, Catharien Bot, Frans Hakkesteeg, Magda Heijboer,
Margreet Hoeijenbos, Jan Simons, Arie Vermeulen en Ria Verheij als gast

Afwezig:

Aart Bogerd, Loes Doeland, Shirly van der Hout en Eli Vonk

Gasten:

Jan-Peter van Zoelen, beleidsambtenaar Sociaal Domein
Menno Keller, beleidsambtenaar Sociaal Domein

Aanvang:
Sluiting:

19:30 uur
22:10 uur

Opening
Margreet opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Jan-Peter en
Menno. Jan deelt mee dat Eli vanmiddag uit het ziekenhuis is thuisgekomen.
Als eerste krijgt Jan-Peter het woord.
‘Beschermd Wonen – Beschermd Thuis’ is een wettelijke taak van alle gemeenten.
Molenlanden als ook de Drechtsteden en Gorinchem hebben deze taak gemandateerd aan
de gemeente Dordrecht. Het geld daarvoor gaat ook naar de centrumgemeente.
Molenlanden blijft echter wel verantwoordelijk.
Vanuit de voormalige gemeente Giessenlanden valt slechts 1 persoon in de categorie
‘beschermd thuis’, in totaal gaat het over een klein aantal (< 5) personen.
Beschermd wonen geldt voor een kwetsbare groep, die ook met psychische hulp niet
thuis kunnen wonen en 24 uur begeleiding nodig hebben.
In haar rapport van 2015 pleit de commissie Dannenberg voor mensen met een lichtere
problematiek niet beschermd te laten wonen, maar mensen in hun woning de zorg laten
ontvangen op die momenten waarop dit nodig is. Begeleiden en behandelen moeten
hierbij naadloos in elkaar overlopen.
Ada de Heer is een groep gestart met 5 personen voor ambulante begeleiding.
In 2021 zal een groep uit de Wmo, naar verwachting een derde deel, worden
overgeheveld naar de Wet Langdurige Zorg. De indicatie hiervoor gaat via het CIZ. Er
komt een nieuw financieel verdeelmodel vanuit het Rijk. Per 2021 gaat het geld ook niet
meer naar de centrumgemeente maar naar de afzonderlijke gemeenten.
Er zijn twee scenario’s:
- alles via Dordrecht, ook de financiën;
- intramurale zorg naar Dordrecht en extramurale zorg lokaal met eventuele indicatie
door het Sociaal Team.
Eind 2019 moet het gemeentebestuur hierover een beslissing nemen.
Ria verwijst naar een krantenartikel over wijk-ggz’ers in Sliedrecht, waarbij de wijkGGD’er vroegtijdig een probleem signaleert en gevraagd en ongevraagd preventief op
personen met verward gedrag afgaat.
In december wordt de omdenknotitie jeugdzorg behandeld over hoe hiermee preventief
om te gaan.
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Margreet bedankt Jan-Peter voor zijn bijdrage, waarna deze de vergadering verlaat.
Als tweede krijgt Menno het woord.
Het meerjarenperspectief Sociaal Domein, wat nog wordt toegezonden, wordt in maart in
de gemeenteraad behandeld. Van belang hierbij is vooral de dubbele vergrijzing (meer
mensen worden steeds ouder).
De begroting is 16 oktober door het college vastgesteld.
Vervolgens komt de week van de mantelzorg en de respijtzorg aan huis ter sprake.
De website-meeleesgroep wordt nu ook ingezet voor het beoordelen van brieven.
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, met dien
verstande dat bij de uitnodigingen ‘ouderenplatform’ wordt gecorrigeerd in
‘ouderplatform’.
Op 23 september vond een overleg van de raadswerkgroep plaats over
vluchtelingenwerk, waarbij gesproken is over een pilot om mensen veel sneller de
Nederlandse taal te leren en daardoor eerder aan het werk te kunnen helpen.
Casper deelt mee met Arie een gesprek te hebben gehad met wethouder Quik en een
projectleider van B.M. van Houwelingen over de Groene Wei. Er is geen investeerder en
er zijn geen toezeggingen gedaan. Ook bij de gemeente bestaat grote zorg over de
voortgang. Na 9 maanden grondverzwaring zou begin december met de fundering
begonnen kunnen worden. Casper zegt vast te blijven houden aan realisering van
dagopvang en respijtzorg.
Casper deelt mee overleg te hebben gehad met de Stichting Welzijn. Karin van der Schee
gaat binnenkort weg bij de gemeente.
Catharien houdt zich als eerste bezig met jeugdgezondheidszorg met Casper als
vervanger.
De raadswerkgroep bijeenkomst op 18 november wordt bijgewoond door Margreet en
Catharien.

2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd punt 9a: Adviesaanvraag Verordening Wmo 2020
inclusief de eigen bijdrage.

3.

Vaststellen verslag van 9 september 2019
Het verslag van 9 september 2019 wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende
correcties:
Pagina 2, agendapunt 1 3e alinea: ….. ‘wordt aangenomen’ moet zijn ‘werd aangenomen’.
Pagina 2, agendapunt 5: Tekst ‘Arie ….. 2025’ vervangen door ’Arie mist een kruisje bij
zijn naam in 2025’.

4.

Bespreken rooster van aftreden
Zowel Loes als Shirly treden af in 2020 en stellen zich niet herkiesbaar. Dit betekent dat
per 1 januari 2 vacatures ontstaan. Catharien en Magda zullen zich samen buigen over
een advertentietekst.

5.

Scholing 2020 – Waarin wil je bijgeschoold worden als ASDM-raadslid?
Jan stelt voor de hele groep te scholen.
Casper zegt alleen scholing in de eigen onderwerpen te wensen
Catharien vindt scholing nuttig, met name over ‘hoe te adviseren’.
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6.

Bijeenkomst met Platforms – Voorstel dit te combineren met bijeenkomst over
VN-verdrag Handicap
Allen gaan akkoord met het voorstel. Dit betreft alle adviesraden en platforms. De
gemeente gaat dit organiseren.

7.

Adviesaanvraag zichtbaarheid Sociaal Team
Ria merkt op dat bij het platform Liesveld het idee is geopperd elke 2 maanden in het
Kontakt en de Klaroen een tekst over de bereikbaarheid van het Sociaal Loket op te
nemen en dot ook te vermelden op zowel de gemeentelijke als onze website.
Ada zal een voorzet maken van de tekst.

8.

Vaststellen Huishoudelijk Reglement
In de vergoedingsregeling wordt de vaste jaarlijkse vergoeding verhoogd van € 300,-naar € 380,--. De vergoeding voor digitaal werken vervalt.
Ada zal het Huishoudelijk Reglement hierop aanpassen en verder in orde maken .

9.

Ongevraagde adviezen voor de gemeente van de ASDM – Welke punten gaan we
voorbereiden?
Adviezen opstellen over:
- Inkoop zorg en ondersteuning
- Participatiewerk
- Consultatiebureaus

9a.

Adviesaanvraag Verordening Wmo 2020 inclusief de eigen bijdrage
Magda doet een voorzet. Ada zal een ruimte reserveren in Hoornaar op 31 oktober om
15:30 uur om de adviezen te bespreken.

10.

Bespreken concept-vergaderschema 2020
Het vergaderschema wordt vastgesteld. Bezien dient te worden of mogelijk overdag
vergaderd kan worden.

11.

Bespreken voortgang Jaarplan 2019-2020 – Wat wil je? / Welke punten gaan
we voorbereiden?
Jan opteert voor 3.1.1.d, 3.4.1 en 3.4.2
Casper kiest voor 3.1.1.c (Groene Wei)
Frans neemt 3.4.2.c voor zijn rekening
Margreet opteert voor netwerken.

12.

Terugkoppeling vanuit werkgroepen en regionale overleggen
Ria deelt mee dat het Platform Liesveld op zoek moet naar 3 nieuwe leden. Werving
geschiedt via de gemeentelijke pagina.
Magda deelt mee dat de Bouwadviescommissie een wijkschouw in de kern Bleskensgraaf
gaat houden.
Arie merkt op dat een geslaagde dag voor senioren heeft plaatsgevonden in de Til te
Giessenburg. Vooralsnog betreft dit alleen de Giessenlandse senioren.
Catharien deelt mee vanmorgen met Ria gesproken te hebben met Ada de Heer, die druk
is met de wet verplichte GGZ.
Jan merkt op dat afgelopen maandag Machiel Krielaart bij het Platform is geweest.
Onder het thema ‘eenzaamheid’ is met een schoolklas een lunch georganiseerd, waaraan
45 ouderen en 29 jongeren deelnamen.
Verder deelt Jan mee dat Eli in dienst is bij Juijn. Omdat Eli in de uitvoering zit en niet op
een beleidsfunctie, is dit niet relevant.
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13.
14.

Rondvraag
Margreet memoreert het afscheidsetentje in Goudriaan op 3 oktober jl. en merkt daarbij
op dat een afscheidsetentje voor Loes en Shirly er nu niet inzit.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 22:10 uur na eenieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 2 december 2019 om 19:30 uur in
de trouwzaal van het gemeentekantoor te Hoornaar.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 2 december 2019
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