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 2021
Aanwezig:

Casper van den Berg, Wilma Brand, Frans Hakkesteeg (gedeelte van de
vergadering), Magda Heijboer, Margreet Hoeijenbos, Jan Simons, Marja de Vries.
Cor Resseler

Gasten:

Lizanne Lanser, wethouder gemeente Molenlanden
Menno Keller, beleidsmedewerker gemeente Molenlanden

Afwezig:

Catharien Bot, Peter vd Bosch, Eli Vonk, Sylvia Bouwmeester

Aanvang:

13:15 uur

1.

Opening
Margreet heet iedereen welkom.

2

Bijpraten met Lizanne Lanser (wethouder) en Menno Keller
(beleidsmedewerker)
De wethouder meldt dat het gesprek met Eli en de zorgboerderij naar aanleiding van zijn
vraag in de vorige vergadering inmiddels heeft plaatsgevonden, Vervolggesprek is
gepland begin oktober
Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning.
De tarieven in Molenlanden zijn anders dan in Gorinchem, Veroorzaakt door ondermeer
de langere afstanden die afgelegd moeten worden, de leeftijd van personeel ed.
Er komt een open house aanbesteding voor Molenlanden.
In de werksituatie wordt ook persoonlijke aandacht meegenomen. Kwaliteitseisen omvat
ook “verder kijken dan alleen het huishouden”.
De wijze waarop de HH wordt ingevuld is cliéntgericht. De gemeente hoopt de
vertrouwensrelatie meer te kunnen benutten. (signalen oppakken).
Onderwerpen die eraan komen/Lopen
Doorontwikkeling cliëntervaringsonderzoek, wordt adviesaanvraag/vraag om het gesprek
aan te gaan verwacht in december 2021.
Voortgang project Sociaal Teams loopt goed. Met Mee/Vivenz wordt gestopt 1 januari
2022. Onafhankelijke cliëntondersteuning blijft wel bij Mee/Vivenz. Alle 15 medewerk(st)ers komen in dienst bij de gemeente. Medewerk(st)ers staan er heel positief in. Er
komt een andere wijze van werken. Er wordt meer tijd vrijgemaakt voor monitoren. Eind
volgend jaar verwacht de gemeente de financiële gegevens duidelijk te hebben.

Er wordt hard gewerkt aan het wegwerken van de achterstanden bij Jeugd. Er zijn 3
medewerk(st)ers extra voor ingezet.
Complexiteit wordt wel steeds groter. Steeds meer gezinnen worstelen hiermee.
Regionaal moet er ca. € 13 miljoen bij. Er komt een begrotingswijziging richting raad.
Groot deel wordt opgevangen door het Rijk.
Er komt meer onderzoek naar waar ouders mee worstelen.
Voorlichting op scholen belangrijk.
Aanpak met ervaringsdeskundigen. Gericht op hoe krijg je de regie terug.
Inclusieagenda
Adviesaanvraag is uitgezet.
Actieplan eenzaamheid
Voor wat betreft de uitvoering wil de Adviesraad graag geïnformeerd worden over de
voortgang.
Vacature
Machiel vertrekt per 1 oktober. Eerste ronde gesprekken met kandidaten deze week.
Tweede ronde volgende week. De gemeente hoopt de vacature per 1 november te
kunnen invullen.
Verordening leerlingenvervoer
Moet in maart 2022 in de raad komen. Advies aanvraag komt in oktober richting ARSD.
Preventieplan handhaving alcohol en drugs
Komt samen met het veiligheidsplan t.k.n. naar ons toe.
Gezondheidsmonitor
De cijfers zijn vanochtend binnen gekomen Ze worden met ons gedeeld.
Preventieakkoord
Uitnodiging is ontvangen.
Projecten Ouderparticipatie en Clientparticipatie
Binnenkort wordt weer een beroep op ons gedaan.
Vergeet me niet route
Deze week nieuwe route geopend in Arkel. Binnenkort in Hoornaar.
Digitaal Platform
Is Giga op dit moment mee bezig. Over 2 weken eerste uitrol. Streven is eind van het
jaar volledig gevuld te hebben (sport, cultuur, sociaal team).
Week van de Eenzaamheid
Gepland eind september/begin oktober.
Stichting Welzijn
Ook de Stichting signaleert een toename van de complexiteit van de vragen. Respijtzorg
wordt meer toegepast.
Margreet bedankt Lizanne en Menno voor hun bijdrage. Beiden verlaten vervolgens de
vergadering.
1.

Ingekomen stukken, Uitgaande stukken Uitnodigingen en actielijst

Aan de ingekomen stukken wordt de later toegezonden inclusie agenda toegevoegd en
direct op de agenda gezet onder punt 3a
Ingekomen en uitgaande stukken verder geen vragen .
Actielijst is eerder toegestuurd. Nieuwe lijst aangevuld met actiepunten uit deze
vergadering komt bij de stukken van de volgende vergadering.
Uitnodigingen:
9 september Stichting Welzijn. Gaan Casper, Margreet, Marja en Frans naar toe.
29 september Gezonde leefstijl. Onder voorbehoud gaat Wilma hier naar toe
5 oktober
Jeugd gaat Frans naar toe
2.

Agendapunt 02 Vaststellen agenda
Toegevoegd wordt agendapunt 6a afscheidsetentje Aart en Arie

3.

Vaststellen verslag 8 juli 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en kan op de website worden gezet.

3a.

Inclusieagenda
Gevraagd wordt aan een ieder eventuele reacties op zijn /haar aandachtsgebied uiterlijk
woensdag 15 september naar Magda te sturen. Catharien en Magda maken vervolgens
het advies. Beiden zijn al in het voortraject betrokken geweest samen met de VN
ambassadeurs.

4.

Bijeenkomst 15 juli en studiedag 2 september
Positieve reacties. Studiedag voor sommigen anders dan in eerste instantie was gedacht.
Was een verkenning van de veranderende samenleving en dus ook de veranderende rol
van de Adviesraad. Volgend jaar opnieuw contact opnemen met de Koepel voor een
vervolg.

5.

Jaarplan 2021
Frans past verdeling aandachtsgebieden leden ASDM aan.

6.

Advies aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning
Is inmiddels afgerond en verzonden.

6a.

Afscheidsetentje Aart en Arie
In verband met Corona opnieuw uitgesteld. Margreet maakt een nieuwe datumprikker
aan voor november / december. Margreet informeert Arie en Aart.

7.

Mededelingen van de werkgroepen
Frans meldt dat de avond over de pilot kamertraining richting zelfstandig wonen voor
Dordrecht/Gorinchem en Molenlanden een prima avond was. Het plan wordt herschreven
en gaat daarna naar de regio. Mooi was ook om te merken dat er geen discussie was
over wie dat ging betalen.
Jan meldt dat het platform Nieuw-Lekkerland op bezoek geweest is bij Zorgboerderij
Molenhoeve. 70% van de cliënten komt uit de Drechtsteden en maar 30% uit
Molenlanden. Alleen Molenlanden hanteert 2 tarieven. Jan maakt een kort verslag voor
de Adviesraad. Bezoek was nuttig en informatief.
Jan geeft aan dat in Nieuw-Lekkerland in oktober een open inloopavond met als
onderwerp Huishoudelijke Ondersteuning wordt georganiseerd. In november wordt een
open inloopavond met als thema Jeugd georganiseerd. Als dit succesvol is, is het
misschien een idee om dit ook elders in Molenlanden een keer te organiseren. (bijv. in
Giessenburg).
Jan geeft aan dat hij ook een toename ziet van de uitvoering van complexe zaken die op
het bordje van de Smit Stichting terecht komen.

Cor meldt dat hij kan worden ingedeeld op het aandachtsgebied Algemeen.
Margreet vraagt of we als raad nog activiteiten gaan organiseren rondom de
verkiezingen. Vraag vanuit de Wmo klankbordgroep. We gaan niet specifiek iets
organiseren. Kritische vragen stellen bij bijeenkomsten van de partijen is wel een optie.
De WMO-klankbordgroep zoekt nieuwe leden. Margreet vraagt iedereen om in zijn/haar
omgeving te kijken of er iemand te vinden is, die dit kan/wil en leuk vindt.
8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 15.00 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 11 oktober om 19:30 uur via Teams.
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