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Menno krijgt het woord.
- Piet Vat is de nieuwe wethouder. Hij zou graag een keer aansluiten bij een reguliere
vergadering. Wanneer dat vanwege zijn drukke schema niet lukt op korte termijn,
dan is het mogelijk met een kleinere groep eerder af te spreken
- De communicatie rondom Sociale Raadslieden is langere tijd blijven liggen, maar de
hoop is nu om in juni/juli van start te kunnen gaan. Inwoners worden geïnformeerd
via de gemeentepagina in Het Kontakt, de sociale media en via het eigen netwerk. Er
wordt samengewerkt met Avres, Stichting Leergeld en Schuldhulpmaatje.
De Rijksoverheid verstrekt extra middelen, hierdoor kan er voor 8 uur p.w. voor
anderhalf jaar gestart worden door MEE en VIVENZ. Gemeente Gorinchem werkt met
hetzelfde aantal uur en dat lijkt afdoende.
De clientondersteuning wordt gegeven vanuit specifieke kennis rondom wet- en
regelgeving van gemeente en Rijksoverheid. Inwoners kunnen op een spreekuur
komen en direct geholpen worden door mensen met een juridische en/of
economische achtergrond. Gestart wordt op twee locaties, een in oost en een in west.
Indien inwoners vervoersproblemen hebben, kan dit door hen worden aangegeven.
Of er wordt geholpen met belastingaangiftes vraagt Menno na aan Jan Peter.
- Het ongevraagd advies m.b.t. verlenging Sociaal Team wordt een hamerstuk. Het
College heeft wel bepaald dat de duur tot 1 juli 2023 is in plaats van sept 2023. In
januari vindt een evaluatie plaats.
- Het ongevraagd advies Belbuzz ligt bij QBuzz. In december komt een nieuwe
dienstregeling. Inmiddels heeft het ook de aandacht van de Provincie.
Het is een taak van de gemeente om leefbaarheid op het platteland te waarborgen.
De zorg is dat mensen wel naar het consultatiebureau moeten kunnen blijven gaan,
nu kost namelijk veel moeite. Catharien vraagt zich af of, in het kader van
vroegsignalering, kinderen hierdoor niet buiten beeld vallen en of het aantal bezoeken
aan het consultatiebureau wordt geëvalueerd.
Menno vraagt dit na bij Marjolein Moria.
- Er is een subsidieaanvraag binnengekomen van een stichting. Menno licht de
aanvraag toe en vraagt hierop een advies/reactie gegeven. Het wordt vertrouwelijk
behandeld.
- Menno vraagt waneer er een reactie komt op de Armoedenota. Toegezegd wordt het
in de huidige vergadering te bespreken en daarna een reactie op te stellen.
- Odensehuis. Menno is recent aanwezig geweest bij een avondsessie in Gorinchem. Hij
heeft veel enthousiasme ervaren en vond het een positieve bijeenkomst. In juni plant
Menno een gesprek in samen met Jan en Catharien.
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Jan merkt op dat hij van een zorgboer heeft vernomen dat deze liever geen cliënten wil uit
Molenlanden in verband met de lage tarieven.
Menno gaat dit na bij zijn collega’s van Jeugd.
De voorzitter bedankt Menno voor zijn bijdrage en hij verlaat de vergadering
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
In het bijzonder Frans de Jong en Annette Rehorst. Zij wonen de vergadering bij om te
zien en horen wat ASDM doet en betekent voor de inwoners en gemeente.
Er wordt een kort voorstelrondje gehouden.
Mededelingen
- Sylvia blijft voorlopig afwezig maar leest wel alle mails.
Ingekomen stukken
De mail van Catharien over Niveaus van participeren is ter kennisgeving. Cor neemt het
mee in de notitie organisatiestructuur.
Naar aanleiding van het stuk Informatie mogelijke beperkte beschikbaarheid
Molenhopper (05-In-h), zijn wat opmerkingen. Er wordt een voorbeeld geschetst van een
inwoner die een gewone taxi voor ziet rijden in plaats van de bestelde rolstoeltaxi. De
wachttijden bij Valys lopen ook op. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, daarom wordt
onderzocht wat het klachtenpercentage is.
Marja pakt dit op.
Uitgaande stukken
Het stuk Jeugdhulp komt de volgende vergadering op de stukkenlijst omdat deze na het
verzenden van alle vergaderingstukken, is verstuurd.

2.

Vaststellen agenda
Aanvullende agendapunten
Punt 4a: notitie Armoede Avres.
Punt 4b: startnotitie Stichting A (vertrouwelijk)

3.

Vaststellen verslag van 25 april 2022 en actielijst
Het verslag van 25 april wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag van 19 april is een intern verslag en wordt daarom niet op de website
geplaatst.
Naar aanleiding van het verslag
Het afscheid van Lizanne Lanser is inmiddels geweest, de voorzitter kon, in verband met
ziekte, hierbij niet aanwezig zijn.

4.

Evaluatie notitie bestuursstructuur
Naar aanleiding van de extra vergadering over dit onderwerp, vinden een aantal
herschrijvingen plaats. De opmerkingen staan in de notulen. De evaluatie is als nuttig
ervaren en de notitie wordt gezien als een dynamisch stuk, een werkdocument. Het
onderwerp Niveaus van participeren wordt hierin geïntegreerd.

4a.

Notitie Armoede Clientenraad Avres
Het advies wordt door Jan en Catharien opgepakt. Eventuele opmerkingen graag
morgen/overmorgen naar Catharien.

4b.

Stichting A
Alle op- en aanmerkingen worden door Catharien genoteerd.
Jan, Catharien, Peter en eventueel Margreet stellen een reactie op.
2

5.

Advies (ongevraagd) respijtzorg
Jan, Chatharien en Casper hebben een advies gemaakt.
Frans de Jong merkt op dat in de 5e alinea, om verwarring te voorkomen, achter het
woord gemeente, “Molenlanden” toegevoegd kan worden.
Na deze wijziging kan het advies verstuurd worden.

6.

Terugkoppeling uit de werkgroepen
Frans: het advies Jeugd is afgerond. Het is niet gegaan zoals procedureel zou moeten,
maar er stond druk op, het was ingewikkeld en veel.
Jan: wijst op de receptie Jij bent in Beeld (zie Het Kontakt);
Hij vertelt dat de vergadering Platform Liesveld is uitgesteld, wel woont hij een
vergadering bij van een zorgboer;
In juni heeft hij een afspraak met Cliëntenraad Avres.
Marja: heeft brief met voorbeelden toegestuurd ter aanvulling op ongevraagd advies
Belbuzz.
Casper: vertelt dat de oplevering van Groene Wei iets uitloopt van september naar
november. Er worden nog veel vrijwilligers gezocht.

7.

Tijd en locatie volgende vergadering
Donderdag 23 juni van 19.30 – 21.30 uur in het Waellant Nieuw-Lekkerland.
Peter en Casper zijn dan met vakantie
De vergadering van 25 juli vindt plaats op locatie. Jan informeert of De Molenhoeve een
mogelijkheid is. Dit alles onder voorbehoud, in verband met een eventueel bezoek van de
wethouder.

8.

Rondvraag
- Peter en Cor spreken af nog eens bij elkaar te komen voor de notitie
organisatiestructuur
- Frans de Jong informeert naar de werkwijze omdat hij overdag niet beschikbaar is.
Margreet licht de werkvorm toe. In de werkgroepen wordt bepaald wie welk
onderwerp oppakt en overleggen vinden ook ’s avonds plaats.
- Margreet vraagt door te geven aan de werkgroep wanneer je langere op vakantie
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.

Verslag: Ingeborg van der Steen
Vastgesteld: 23 juni 2022
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