Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
Secretariaat: Ingeborg van der Steen
M:06 21 63 94 22
E: ingeborg.vandersteen@jouwgemeente.nl

Beknopt verslag van de vergadering d.d. 21 februari 2022
Aanwezig:

Casper van den Berg, Peter van den Bosch, Catharien Bot, Frans Hakkesteeg,
Margreet Hoeijenbos, Cor Resseler, Jan Simons, Marja de Vries en Ingeborg van
der Steen

Afwezig:

Eli Vonk (met kennisgeving), Sylvia Bouwmeester (met kennisgeving)

Gast:

Menno Keller, Marije Mulder en Francisca Simons

Opening
1.

Opening en mededelingen
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder
Marije Mulder en Francisca Simons, beleidsmedewerkers Mens & Samenleving (gemeente
Molenlanden), zij praten ons bij over agendapunt 4 Jeugd. Ook Menno wordt welkom
geheten. Casper zal de vergadering eerder verlaten.
Mededelingen
- Wilma heeft bloemen en een bon ontvangen als dank voor haar inzet voor de
adviesraad. Margreet bedankt de adviesraad namens Wilma
- Margreet heeft Magda gesproken en gaat binnenkort bij haar langs
- Mooi nieuws is dat Margreet weer oma is geworden, zij wordt door iedereen van harte
gefeliciteerd
- In Het Kontakt staat een artikel dat de Seniorenraad en de PCOb’s een forumdiscussie
organiseren met het oog op de verkiezingen. Het thema is ‘Happy ouwer worden in
Molenlanden’
- Mevr. Herlaar is het nieuwe aanspreekpunt van WMO-Platform Liesveld.
- De verslagen kunnen in het vervolg doorgestuurd worden naar Ada, zij plaatst ze op
de website.
- Margreet attendeert op de voorstelling Dag Mama, met het thema dementie.
- Catharien vertelt kort over haar bezoek bij Sylvia.
- Marja informeert naar de avond bij de Koepel donderdag 23 februari. Niemand kan
aanwezig zijn.
Ingekomen stukken
Frans meldt dat er stukken zijn ontvangen vanuit Regio Jeugd. Hij heeft hier een mail
over gestuurd. Op dit moment zijn er geen vragen over.
Uitgaande stukken
Geen

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag van 17 januari 2021 en actielijst
Het verslag van 17 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van het verslag
Punt 6a, organisatiestructuur. Cor, Eli, Casper en Peter vormen de brainstormgroep. Er
wordt een datum voor een bijeenkomst geprikt.
Clientervaringsonderzoek. Er zijn ongeveer 2300 enquêtes verstuurd en slechts 80 stuks
geretourneerd. Het respons is zo laag dat de uitkomst van het onderzoek niet
representatief kan zijn. Catharien heeft aangeboden mee te denken over een nieuwe
vorm van het clientervaringsonderzoek, ook gemeente Gorinchem wordt hierbij
betrokken. Dit jaar blijft de enquête nog zoals gewend.
Catharien deelt mee ook betrokken te zijn bij de publieksversie van de Inclusieagenda.
Huishoudelijk Reglement. Cor ziet het reglement na, waarna het weer officieel kan
worden vastgesteld.
4.

Jeugd
Marije en Francisca geven de stand van zaken weer. Met het lokaal beleidsplan Onze
Kinderen Nabij is geïnvesteerd in het jeugdbeleid. Het doel is de kosten beheersbaar te
houden, zodat jeugdhulp voor iedereen beschikbaar blijft.
Het plan loopt voor het tweede jaar en op dit moment vindt er een tussenevaluatie
plaats. Deze wordt in mei tijdens een beeldvormende avond in de raad besproken.
Tegelijkertijd wordt dit voor de raad de introductie van het nieuwe jeugdplan.
De conceptverordening wordt nu tegen het licht gehouden, het model dat in de regio
ontwikkeld is, is hiervoor het uitgangspunt. De grootste wijziging ten opzichte van de
oude verordening is dat jeugdhulp beter afgebakend is.
Peter hoopt op een eenduidige verordening en dat als er wijzigingen zijn, dit duidelijk
wordt aangeven.
Frans stelt dat het belangrijk is dat iedereen dezelfde zorg krijgt. Francisca geeft aan dat
het beleid op hoofdlijnen om die reden wordt vastgehouden. Als voorbeeld geeft ze dat
het niet zo kan zijn dat een client in de ene gemeente bepaalde zorg wel ontvangt en in
de andere gemeente niet. Er zijn wel nuances aan te brengen in, met name, de
afwegingskaders en nadere regels.
Per 1 januari 2022 wordt zowel op regionaal als lokaal gebied ingekocht. Frans vraagt in
hoeverre de gemeente inkoopt op lokaal gebied.
Francisca geeft als voorbeeld dat het eigen sociaal team met professionals Jeugd en
Gezin (3 fte) is uitgebreid. Omdat zij hulp verlenen aan de voorkant, loopt verwijzing
naar professionele hulp terug en neemt het aantal cliënten in de regionale zorgmarkt
licht af.
Catharien vraagt zich af of cliënt hiermee niet het gevaar loopt onderbehandeld te
worden en vervolgens later blijkt dat er toch specialistische zorg ingezet moet worden.
Marije antwoordt dat alle casussen langs een beschikkingsmonitor gaan, waarbij vooraf
de afweging wordt gemaakt of een client door het eigen team behandeld kan worden.
Frans informeert of er zicht is op de inkoop van regionale en lokale hulp.
Hiervoor is een dashboard beschikbaar waarin dit, op basis van declaraties, afgelezen kan
worden. Een opvallende stijging is te zien op vervoer, onderzocht wordt hoe dit komt. Het
dashboard biedt ook inzicht in lokale zorg, het minimum aan casussen (75) is hierin
gehaald. De verantwoording van deze cijfers komt op 1 april 2022.
Casper vraagt of doorverwijzingen gevolgd worden, want hoe weet je of een behandeling
goed verloopt. Francisca antwoordt dat hier geen inzicht in is.
Hoe lang de wachtlijsten zijn hangt af van de aanbieder. De beschikbaarheidsmonitor
geeft informatie over de lengte van wachtlijsten. Bij bijvoorbeeld een psycholoog is de
wachtlijst lang (ong. 30 weken). Dit komt o.a. door krapte op de arbeidsmarkt. Cliënten
worden in die gevallen in de gaten gehouden en vanuit het Sociaal Team wordt
overbruggingszorg geboden. Het eigen Sociaal Team heeft bijna geen wachtlijst omdat er
extra is geïnvesteerd in fte’s.
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Frans informeert hoe het overleg verloopt tussen lokale en regionale verwijzers.
Van huisartsen is bekend dat zij tijdens het afgelopen jaar een positief overleg hebben
gehad en de wil is er dit twee keer per jaar te voeren. Met gecertificeerde zorgverleners
wordt actief contact gezocht. Jeugdbescherming West bijvoorbeeld, sluit aan bij
overleggen van het Sociaal Team en gaat soms mee op huisbezoek. In januari is er een
evaluatie geweest onder scholen, maar dit geeft geen juist beeld omdat door corona
weinig tot geen externen op scholen werden toegelaten. Dit gaat gelukkig weer
veranderen en er is goed contact met de schoolmaatschappelijk werkers.
De preventie uit Jeugdhulp wordt betaald uit gemeentelijke middelen.
De voorzitter bedankt Marije en Francisca voor hun uitleg en het beantwoorden van
vragen, waarna zij beiden de vergadering verlaten.
Hierna wordt er zorg geuit dat Jeugdzorg met name lijkt te gaan om geld en vanuit
juridisch oogpunt wordt benaderd.
Menno krijgt het woord.
- De Inclusieagenda is een hamerstuk. Voor de komende 3 jaar is er extra budget.
Uit de agenda komt een vacature voort voor een ‘aanjaagfunctie’ voor 10 uur per
week. Deze wordt in eerste instantie intern uitgezet.
- De verordening leerlingenvervoer is ook een hamerstuk. Namens Ellen
Schoondermark bedankt Menno de adviesraad voor de geleverde input. Frans vraagt
Menno Ellen te bedanken voor de aangeleverde heldere stukken.
- Inkoopprocedure WMO. Eind maart komt er een toelichting richting de adviesraad. De
werkvorm moet nog worden bepaald.
- Lisanne Lanser stopt als wethouder. Menno en Ingeborg kijken of ze nog een keer kan
aansluiten tijdens een vergadering. Wellicht kan de nieuwe wethouder eind april,
begin mei kennismaken
- Trainingen krijgen weer fysiek doorgang, daarnaast blijven digitale trainingen bestaan
- Jongeren en welzijnswerk. Extra inzet hiervoor loopt eind 2023 af. Menno hoopt
uitsluitsel te krijgen over de middelen. Vooruitlopend op de begroting wil Menno dit in
het kadernota meenemen om de continuïteit te waarborgen. Voor Giga Molenlanden
zijn de middelen structureel (1/3 gemeente 1/3 overheid 1/3 partners).
- Catharien zou het een goed idee vinden om tijdelijke middelen structureel te maken.
Menno zegt dat de beeldvormende raadsvergadering dit onderwerp op de agenda
heeft om het voor huidig en komend jaar inzichtelijk te maken.
- Menno vraagt te blijven letten op signalen vanuit de samenleving in de meest brede
zin van het woord en deze door te geven aan het Sociaal Domein.
- Jan Simons vraagt hoe er door vrijwilligersorganisaties en kerkgenootschappen wordt
gereageerd op het loslaten van de coronamaatregelen. Menno vertelt dat dit als
spannend ervaren kan worden door zowel vrijwilligers als cliënten en adviseert dit
vooral bespreekbaar en open met elkaar te houden.
- Voor mensen met een licht verstandelijke beperkingen is in het kader van de
komende verkiezingen een infoavond georganiseerd. Alle begeleiders zijn ingelicht en
gevraagd het hierover met hun cliënten te hebben. De begeleiders mogen ook mee
naar deze avond. Op locaties met dagbesteding ontvangen mensen een krant met
uitleg over de verkiezingen. Omdat er slechts 2 aanmeldingen zijn geweest, komt hier
een analyse op. De locaties met 24-uurs ondersteuning zijn hiervoor niet benaderd,
Menno was hiervan niet op de hoogte en neemt dit mee voor de volgende keer.
Casper verlaat de vergadering.
-

Catharien vraagt wanneer een pgb wordt ingetrokken, of er hulp in natura voor in de
plaats komt. Menno beaamt dit.

De voorzitter bedankt Menno voor zijn bijdrage en hij verlaat de vergadering
5.

Mededelingen naar aanleiding van het jaarplan 2022
Vanuit de WMO-werkgroep
- de Huizen van de Waard starten na de coronaperiode weer op. Locatie Nieuw3

-

Lekkerland denkt erover om uit te breiden.
Er zijn slechts 17 aanmeldingen voor het traject Jij ben in beeld, dit komt door
corona.
Frans en Jan gaan de training Participatiewet volgen
Frans woont de komende vergadering van de clientenraad Avres bij.

6.

Vacatures
Helaas is er geen reactie gekomen op de advertentie waarin gezocht wordt naar nieuwe
leden. Volgens de verordening zit ASDM onder het minimum, dit geeft wel een probleem.
Marja weet twee mensen die mogelijk interesse hebben.
Na een korte brainstorm worden de volgende acties ondernomen:
- Gevraagd wordt of de vacature op de website geplaatst kan worden bij Welzijn
Molenlanden. De voorzitter neemt hiervoor contact op met Marloes van St. Welzijn.
- Jan neemt contact op met Bert Bons en Cor met Geurt Mouthaan voor een artikel in
Het Kontakt.

7.

Locatie volgende vergadering
Donderdag 24 maart 10.30 – 12.30 uur in de Spil in Bleskensgraaf
Een onderwerp is de brainstormsessie na te bespreken. Catharien ziet graag dit zo kort
mogelijk te houden.
Een agendapunt is Buurtattentie, Jan en Marja zullen hier toelichting op geven.

8.

Rondvraag
- Peter benoemt de mail over communicatietraining van De Koepel, het kan zinvol zijn
om te leren hoe je aandacht vraagt en meer bekendheid geeft aan de adviesraad en
haar inhoud. Het wordt een agendapunt voor de volgende vergadering.
- Catharien vraagt of er toestemming nodig is om trainingen of cursussen te volgen. De
voorzitter geeft aan dat hiervoor een budget is, en dat uitgaven hiervoor in onderling
overleg gaat.

9.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21:30 uur na een
ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 24 maart 2022 van 10:30 – 12.30
uur in De Spil te Bleskensgraaf.

Verslag: Ingeborg van der Steen
Vastgesteld: 24 maart 2022
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