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. 11 oktober 2021
Aanwezig:

Casper van den Berg, Peter van den Bosch, Catharien Bot, Frans Hakkesteeg,
Magda Heijboer, Margreet Hoeijenbos, Cor Resseler, Eli Vonk en Marja de Vries

Gasten:

Eva-Linde Middag, jongerenwerker gemeente Molenlanden
Menno Keller, beleidsmedewerker gemeente Molenlanden

Afwezig:

Sylvia Bouwmeester, Wilma Brand en Jan Simons

Opening
Margreet heet iedereen welkom, in het bijzonder Eva-Linde Middag en Menno Keller.
Bijpraten met Eva-Linde Middag, jongerenwerker
Eva-Linde deelt mee in januari begonnen te zijn als jongerenwerker in Molenlanden, als
onderdeel van het Sociaal Team. De vragen die zij de jongeren voorlegt betreffen
faalangst, groepsdruk, pesten etc.. Heel laagdrempelig. Inmiddels zijn al 25 trajecten
afgerond. Meedenken over thema’s als duurzaamheid, rookvrij, lhbti. Trainingen over
drugs. Overlastmeldingen in de wijk in overleg met de wijkagent.
Catharien informeert of de contacten op individueel niveau of op groepsniveau
plaatsvinden, of het een vraaggericht programma betreft of dat de opdrachten vanuit de
gemeente komen.
In het organiseren van activiteiten zijn de jongerenwerkers vrij; er wordt niet gestuurd
vanuit de gemeente.
Het jongerenwerk is uitgebreid van 20 uur naar 72 uur per week gedurende 3 jaar.
Inmiddels zijn 10 workshops georganiseerd voor jongeren van 10-18 jaar; deze zaten
steeds vol.
Alleen in Wijngaarden en Nieuwpoort bestaat niet veel activiteit.
Op de vraag van Margreet hoe de reactie van de jeugd is op de jongerenwerker
antwoordt Eva-Linde dat zij volledig geaccepteerd zijn. Het is niet moeilijk het gesprek
aan te gaan met de jongeren, en ook niet met de ouders.
In een korte periode stelt Eva-Linde dat er toch al veel gedaan is.
Op 30 november windt een beeldvormende avond plaats, waar o.a. gesproken wordt over
de extra investering van € 170.000,-- en wat de gemeenschap hiervoor heeft
teruggekregen.
Eva-Linde erkent dat de gemeente Molenlanden een groot gebied beslaat, met slechts 1
functionerend jeugdhonk in Nieuw-Lekkerland. De jeugdhonken in Bleskensgraaf en
Goudriaan zijn al geruime tijd gesloten.
Casper stelt dat in Giessenburg veel activiteiten via Halte lopen, een kerkelijke instelling.
Eva-Linde antwoordt dat er wel contacten zijn met de leiding, o.a. de heer Stigter.
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Op de vraag van Frans of de jeugd het jongerenwerk ook kan vinden, antwoordt EvaLinde dat dit nog niet in alle kernen zo is. Dit heeft ook te maken met het feit dat de
eerste maanden de contacten voornamelijk digitaal waren.
Nu de jongerenwerkers ook in speciale herkenbare kleding rondlopen, gaat het al beter.
Margreet stelt dat ook eens via ouders wat georganiseerd moet worden. Nu vindt vooral
contact plaats met hangjongeren die alleen maar een hangplek willen hebben.
Magda merkt op dat in Giessenburg een grote groep coke-snuivende en drinkende
jongeren rondhangt, met name in het weekend, en informeert hoe de jongerenwerkers
dit in de gaten kunnen houden.
Eva-Linde erkent dat het lastig is deze groep op te sporen. Vaak betreft het de wat
oudere jeugd. Bij de Jop in Groot-Ammers worden ook vaak drugszakjes etc.
aangetroffen.
Voor wat betreft drugs- en drankgebruik wordt ingezet op voorlichting op scholen.
Frans informeert wat de werktijden zijn van het team.
Eva-Linde antwoordt van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en soms
ook in het weekend.
Margreet bedankt Eva-Linde voor haar bijdrage. Eva-Linde bedankt op haar beurt de raad
voor de geboden gelegenheid, waarna zij de vergadering verlaat.
Bijpraten met Menno Keller, beleidsmedewerker
Menno merkt op dat het jongerenwerk wordt betaald met tijdelijk geld voor 3 jaar. En
stelt de vraag: Hoe moet dit verder? Op 30 november vindt een beeldvormende avond
plaats, waar o.a. dit een punt van aandacht is.
Casper is van mening dat sprake moet zijn van structureel jongerenwerk.
Menno deelt deze mening en zegt dat ook van gemeentewege deze wens wordt geuit.
Volgend jaar staat de post nog opgenomen in de begroting.
Frans informeert hoeveel geld uit het gemeentefonds van Molenlanden hiervoor is
bestemd.
Menno zegt dit te moeten navragen bij Marije en Francisca. Wel is het in Molenlanden
gebruikelijk dat geoormerkte gelden ook uitsluitend worden ingezet waarvoor zij zijn
bedoeld, en niet verdwijnen in de algemene middelen.
Catharien merkt op dat de jongerenwerkers moeten laten zien wat ze doen en wat ze
bereiken.
Menno deelt mee dat de nieuwe coördinator voor het Sociaal Team Tessa Helleman is en
per 15 november in dienst treedt.
Catharien memoreert dat Machiel ooit gezegd heeft te zullen weggaan als dingen niet
zouden gaan zoals hij dat wilde en informeert of iets van dien aard de reden van zijn
ontslag is.
Menno stelt met klem dat zijn vertrek niets te maken heeft met ontevredenheid met de
organisatie o.i.d., in tegendeel zelfs.
Voorts deelt Menno mee dat een kleine wijziging wordt doorgevoerd in de inclusieagenda. Met name in de werkwijze van Avres. Jan-Peter is hier mee bezig.
Frans informeert naar de stand van zaken voor wat betreft het inkoopbeleid jeugdzorg.
Menno antwoordt dat het team morgen hierover wordt bijgepraat en stelt voor tijdens de
volgende vergadering iemand van jeugdzorg te laten aanschuiven. Menno zal dit regelen.
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Catharien heeft informatie over de gezondheidsmonitor van de GGD en stuurt dit door
naar Menno.
Menno vraagt of de platforms de gemeente tijdig willen informeren over
inloopbijeenkomsten etc., in dit geval over huishoudelijke ondersteuning.
Margreet bedankt Menno voor zijn bijdrage, waarna ook hij de vergadering verlaat.
1.

Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken
Margreet deelt mee dat op 26 oktober een inloop plaatsvindt in ’t Waellant
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

2.

Vaststellen agenda
Op verzoek van Casper wordt punt 4a aan de agenda toegevoegd: de druk op agenda
omdat het bijpraten met ambtenaren en de wethouder veel tijd vergen.
Als punt 4b wordt toegevoegd de brief over de MerwedeLingelijn.

3.

Vaststellen verslag van 9 september 2021 en de actielijst
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en kan op de website worden gezet. De
actielijst wordt waar nodig bijgewerkt.

4.

Jongerenwerker
Dit agendapunt is reeds voldoende besproken.

4a.

Klacht van Casper
Casper vraagt aandacht voor het feit dat het bijpraten met de wethouder en ambtenaren
zoveel tijd vergt, waardoor te weinig tijd resteert om de ‘normale agenda-onderwerpen’
uitgebreid te bespreken.

4b.

Brief MerwedeLingelijn
Unaniem wordt besloten de brief te ondersteunen. Ada zal de brief aanpassen en
verzenden.

5.

Lijst van aftredende leden
Zowel Magda als Eli zijn aftredend en herkiesbaar per 1 januari 2022 en zeggen nog wat
bedenktijd nodig te hebben. Magda zal in elk geval niet meer voor 4 jaar bijtekenen en
wil bij voorkeur overdag vergaderen óf digitaal, omdat ’s avonds vergaderen fysiek te
zwaar wordt.
Eli zegt grote moeite te hebben met de bureaucratie van de gemeente Molenlanden.
Margreet zegt tot 1 januari 2023 als voorzitter te willen aanblijven en verzoekt nu reeds
dat iedereen nadenkt wie deze functie gaat overnemen.
Het onderwerp nogmaals agenderen voor de volgende vergadering.

6.

Jaarplan 2021 en verdeling aandachtsgebieden
De door Frans aangepaste verdeling van aandachtsgebieden wordt als volgt vastgesteld:
3.1 Wmo
Jan, Casper, Wilma en Eli
3.2 Participatie
Jan en Frans
3.3 Jeugd
Peter, Frans en Casper
3.4 Welzijn
Marja, Catharien en Jan
3.5 Communicatie
Catharien, Frans en Magda
GGZ
Catharien en Sylvia
Algemeen
Margreet, Magda en Cor

7.

Rondvraag
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Frans deelt mee op 5 oktober een Regionale Netwerkbijeenkomst Cliëntenparticipatie
Jeugd te hebben bijgewoond. Een dergelijke bijeenkomst vindt tweemaal per jaar plaats.
De bestuurlijke ontwikkeltafel vergadert viermaal per jaar. Frans zegt toe het verslag van
de bijeenkomst te zullen toezenden.
Op 18 november vindt een vervolg plaats van het ‘benen op tafel’-gesprek over o.a.
hangjongeren, keten in de diverse kernen en de samenwerking met de Stichting elzijn
Molenlanden.
Catharien deelt mee op 29 september een korte teleurstellende Zoom-bijeenkomst te
hebben bijgewoond. Naast twee medewerkers van het bureau en Catharien was er een
vertegenwoordiger van de gemeente Zwijndrecht en tot halverwege de bijeenkomst een
vertegenwoordiger van de gemeente Dordrecht. Een te kleine groep om ook maar iets te
betekenen. Catharien zegt toe zodra het rapport is ontvangen dit met een kort verslagje
naar de leden te zullen zenden.
Ten aanzien van het WoZoCo te Giessenburg deelt Casper verheugd mee dat toch ruimte
bestaat voor dagopvang en dagbesteding en zelfs respijtzorg. Casper zegt goede hoop te
hebben dat alles toch nog goed komt.
Magda deelt mee dat nog geen reactie is ontvangen op het advies op de bouwplannen
van het WoZoCo van de Bouwadviescommissie. Casper zegt toe dit, indien mogelijk, te
zullen aankaarten.
Cor zegt graag te willen meedenken in een werkgroepje over het aanbrengen van
structuur in de ASDM-organisatie.
8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Margreet de vergadering om 21:35 uur na een ieder
bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 9 december om 13:30 uur in de
trouwzaal van het gemeentekantoor te Hoornaar.
Op donderdag 11 november staat een tussentijds overleg gepland om 13:00 uur in de
raadzaal van het gemeentekantoor te Hoornaar.

Verslag: Ada den Ouden
Vastgesteld: 9 december 2021
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