
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. 2 december 2019

Aanwezig: Casper van den Berg, Aart Bogerd, Catharien Bot, Loes Doeland, Frans 
Hakkesteeg, Magda Heijboer, Margreet Hoeijenbos en Jan Simons

Afwezig: Shirly van der Hout, Arie Vermeulen en Eli Vonk

Gasten: Ada de Heer, Marjolein Moria en Menno Keller namens de gemeente

Aanvang: 19:30 uur
Sluiting: 22:10 uur

Margreet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Ada 
de Heer en Marjolein Moria, die ons op de hoogte willen stellen van de ontwikkelingen 
vanuit het plan van aanpak GGZ. Ook Menno wordt welkom geheten. 

Ontwikkelingen vanuit het plan van aanpak GGZ door Ada de Heer en Marjolein 
Moria
Als eerste krijgt Ada de Heer het woord.
In 2018 is gestart met de GGZ-opdracht, waarvoor een contract bestaat met Vivenz. Het 
is de bedoeling te werken met eigen ervaringen van cliënten. Na een moeilijke periode de
herstelervaring delen met lotgenoten gebeurt op vrijwillige basis. Vivenz begeleidt de 
trainingen. De training is op 11 september gestart met 10 deelnemers die voor het 
merendeel in een rouw- en verliesproces zitten. Gaande het traject zijn 3 deelnemers 
afgevallen, omdat ze nog niet zover waren. In december is de training afgesloten: vijf 
deelnemers zijn waarschijnlijk inzetbaar, deels individueel en deels groepsgewijs.
De mantelzorgcontactgroep in Ottoland is van start gegaan met 7 personen, waarvan er 
3 zijn afgevallen. De resterende 4 personen regelen hun contact onderling.
Het is de bedoeling dat in samenwerking met het team Communicatie half december in 
het Giessenlandse deel van de gemeente een behoefteonderzoek in het Kontakt en op de 
website komt.

Desgevraagd deelt Ada mee dat de Ggz-kennis binnen de Sociaal Teams op orde is. Bij 
beschermd thuis bestaan 1 op 1-arrangementen, altijd door professionals.
De aantallen in Molenlanden zijn gering: aanbod per cliënt bezien.
Bij een crisissituatie moet 112 gebeld worden; daarna volgt een crisismaatregel óf een 
zorgmachtiging. Er komt een landelijk crisisnummer voor de Ggz.

De wet op verplichte Ggz gaat per 1 januari gelden. De projectgroep is in de regio Zuid-
Holland Zuid en Rijnmond met het project Zorg en Overlast. Meldingen gaan naar het 
meldpunt Z&O en er komt per gemeente een contactpersoon.

Hierna krijgt Marjolein het woord aan de hand van een presentatie over met name 
jeugdhulp. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Na de presentatie stelt Catharien aan de orde de verschraling op het gebied van de 
vroegsignalering in de consultatiebureaus. Voor de aanbesteding had dit in het bestek 
moeten worden opgenomen. Uit berichtgeving schijnt een petitie te zijn opgestart.
Marjolein antwoordt dat de vermindering niet is, zoals hier en daar vermeld, van 14 terug
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naar 2 consultatiebureaus maar van 8 naar 3 bureaus. Deze week gaat er nog een brief 
naar ouders.

Margreet bedankt zowel Ada als Marjolein, waarna beiden de vergadering verlaten.

1. Opening
Margreet deelt mee dat Arie en Eli zich voor de vergadering hebben afgemeld. Van Shirly 
is geen bericht van verhindering ontvangen. Ook Ria heeft zich als vaste gast afgemeld 
voor deze avond.

Mededelingen
Van Goof van Rijswijk is een mail ontvangen over het eventueel voordragen van mensen 
voor het Gips-project.
Bij de Stichting Welzijn Molenlanden is een nieuwe contactpersoon.
Er komt extra bemensing voor het jeugdteam.
Er komt een onderzoek naar de inzet van Pgb versus kwaliteit.
Komende week vind een bijeenkomst plaats over het VN-verdrag handicap.

Aart zal de bijeenkomst bijwonen ‘Gelijk is Gelijk’.

Bij aanbestedingen is het van belang dat in het vervolg het bestek vooraf wordt 
besproken met de adviesraad.

Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken geven geen aanleiding tot discussie.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen verslagen d.d. 17 en 31 oktober 2019
Op pagina 1, twee na laatste alinea van het verslag van 17 oktober moet ‘wijk-ggz’ers’ 
veranderen in ‘wijk-ggd’ers’. 
Het verslag van 31 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Bespreken nadere regels
De nadere regels zijn gelijk aan die van de voormalige gemeente. Het enige verschil blijkt
uit de eigen bijdrage voor scootmobielen.

5. Aandacht van gemeente voor mantelzorgers in combinatie met respijtzorg
Van de zijde van de gemeente is er wel aandacht voor de mantelzorgers, maar daarbij 
wordt de respijtzorg wel gemist. Wel wordt gezocht naar meer mogelijkheden hiertoe.

6. Scholing 2020
Desgevraagd gaat de voorkeur van de leden uit naar bijeenkomsten op maat. Het 
restantbudget van de voormalige gemeente Giessenlanden bedraagt zo’n € 3.000,-- en 
wordt geoormerkt voor deskundigheidsbevordering.

7. Nieuwe leden; voortgang procedure
Margreet en Magda zullen deze kar trekken. Aart en Catharien worden verzocht binnen 
hun netwerk in het Giessenlandse uit te kijken naar mogelijke kandidaten.

8. Evaluatie procedure advisering
Het werkt prima om voor een advisering een tussentijdse vergadering te beleggen.

9. Omdenknotitie
Onze raad onderschrijft de brief van de gemeente Dordrecht, behoudens de 
bereikbaarheid. De bereikbaarheid in stad en platteland verschilt nogal. 
Catharien zal hierop een reactie opstellen; Aart leest mee.

10. Jaarplan 2019-2020
Geen der aanwezigen wenst hierover het woord.
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11. Terugkoppeling uit werkgroepen en regionale overleggen
Aart memoreert aan een bijeenkomst van BMC over dementie 75+, de doelgroep dubbele
vergrijzing (meer ouderen die ook nog steeds ouder worden). 
Door het Instituut voor Publieke Waarden en de Bossche Bond is onderzoek gedaan naar 
onnodige kosten. Als in een gezin met kinderen moeder en de kinderen op straat komen 
te staan, moeder wordt opgevangen in een ‘blijf van mijn lijf-huis’ en de kinderen worden
opgevangen in (een) pleeggezin(nen) zijn deze kosten vele malen hoger dan het 
simpelweg betalen van de huurachterstand.

Magda deelt mee dat de meeleesgroep goed loopt.
De Bouwadviescommissie vergadert 12 december a.s.

Catharien merkt op dat in de categorie ‘beschermd wonen’ steeds meer cliënten worden 
betaald uit de Wet langdurige zorg, en dat deze cliënten met een steeds hogere 
zorgzwaarte worden opgenomen.

Casper deelt mee samen met Arie een gesprek te hebben gehad met wethouder Johan 
Quik over de financiering van het hoofdgebouw van de Groene Wei. Op 16 december 
volgt een nader gesprek over de zorg, dagbesteding en de inloopmogelijkheid.
Casper en Arnold verschillen van mening over de uitleg van de verordening. In een 
gesprek met wethouder Lizanne Lanser zal dit worden voorgelegd.
Casper is van mening dat de dorpskamers niet geschikt zijn voor dagopvang.

12. Rondvraag
Op de vraag van Jan wie het twitteraccount nu beheert, wordt geantwoord dat dit door 
niemand gebeurt.
Magdan zal dit opnemen met Marlous Beijer. 
Agenderen voor een volgende vergadering.

Aart deelt mee het archief van Loes te hebben meegebracht naar het gemeentekantoor. 
Ada zal zorgdragen voor bezorging op de juiste plaats.

13. 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 en fijnen feestdagen te hebben toegewenst.

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 17 februari 2020 om 19:30 uur in de 
trouwzaal van het gemeentekantoor te Hoornaar.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 23 januari 2020
Bijlage: presentatie Sociaal Domein
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