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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. 24 maart 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, Sylvia Bouwmeester (met kennisgeving) 
 

Gast: Hans Elshout 
 

 

Opening 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder 

Hans Elshout. Hans is uitgenodigd een vergadering bij te wonen om te zien of lid zijn van 

de Adviesraad iets is wat bij hem past. Er wordt een korte voorstelronde gehouden. 

 

Mededelingen 

- Magda heeft bloemen en een bon ontvangen, de voorzitter bedankt iedereen namens 

haar 

- Sylvia neemt voorlopig nog geen deel aan de vergaderingen maar blijft wel betrokken 

bij de werkgroepen waar zij in zit 

- Het WMO-Platform Liesveld is door Bali Herlaar opnieuw opgestart. Zij zoekt 

verbinding met de adviesraad. Jan en Cor pakken dit op.  

- Er is bericht binnengekomen van Menno dat Carin Ermens vanaf 4 april aanstaande 

voor 10 uur per week projectleider van de Inclusieagenda gaat worden. Carin werkt al 

bij gemeente Molenlanden. 

- Casper moet om 12 uur weg 

- Margreet moet in verband met een afspraak, de vergadering om 11.45 uur verlaten.  

 

Ingekomen stukken 

- De jeugdverordening wordt 12 april besproken, voor deze datum heeft de werkgroep 

Jeugd nog een bijeenkomst. Sylvia wordt hierover geïnformeerd. 

  

Uitgaande stukken 

 Geen 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Casper brengt in behoefte te hebben aan een gesprek met de gemeente over de 

onderwerpen praktische opvang respijtzorg en dagopvang. Hij vindt dat er te weinig 

aandacht voor is. Deze onderwerpen worden toegevoegd aan de lopende acties Jaarplan. 

 

3. Vaststellen verslag van 21 februari 2021 en actielijst 

Pag. 4, punt 6, 7e regel wordt: Cor neemt contact op met Geurt Mouthaan. 

Na wijziging wordt het verslag van 21 februari vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van het verslag 

Catharien heeft nog niets vernomen van het cliëntervaringsonderzoek. 
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4. Buurtattentie en straatcoaches 

Jan en Marja vertellen vanuit eigen ervaring wat Buurtattentie inhoudt. Oog hebben voor 

elkaar is het gemeenschappelijk doel, maar ieder dorp of stad geeft hier zijn eigen 

invulling aan. 

 

De voorzitter geeft Jan als eerste het woord. 

Jan vertelt dat Buurtattentie is ontstaan vanuit diverse instanties waar werkgroepen uit 

zijn voortgekomen, een daarvan is de werkgroep straatambassadeurs. Het doel van deze 

werkgroep is het stimuleren van aandacht hebben voor elkaar als buurtbewoners en iets 

te doen tegen eenzaamheid. Straatambassadeurs zijn de ogen en oren in de straat. De 

gemeente heeft hier een budget voor; 75 euro per straat. Bij benoeming van een 

ambassadeur, komt er een bordje in de straat te hangen met “Hier hebben we oog voor 

elkaar”. De ervaringen zijn positief.  

Buurtattentie Nieuw-Lekkerland is aangesloten bij Opzoomer MEE.  

 

Marja licht toe hoe Buurtattentie in Goudriaan werkt. Ze laat de bijbehorende folder zien, 

waarbij ze het verhaal vertelt achter de foto’s. Buurtattentie werkt hier met actieve 

buurtverenigingen in plaats van straatcoaches. Met het budget organiseren ze 

bijvoorbeeld een straatbarbecue. Binnenkort vindt er een centraal feest plaats, waarbij 

alle straten betrokken zijn.  

 

Catharien merkt op dat de term ‘buurtattentie’ vriendelijker en positiever klinkt dan 

‘buurtpreventie’. 

 

Binnenkort vindt er een oriënterend gesprek plaats tussen een nieuw initiatiefnemer, 

Menno Keller en een verbinder van de gemeente. 

 

5. Update lopende acties Jaarplan 

Inkoopprocedure Trapliften 

Jan vertelt over de voorbespreking inkoopprocedures Maatwerk Begeleiding en Trapliften 

met de vertegenwoordigers van de Wmo-adviesraden, de Gehandicaptenplatforms, 

Seniorenraad en de gemeenten Gorinchem en Molenlanden.  

Er is een beperkt aantal aanbieders. De huidige aanbieder (Otolift) moet ook opnieuw 

aanbesteden. De reeds geplaatste trapliften blijven in onderhoud van de huidige 

aanbieder. Voor 1 april zullen de adviesorganen met hun advies komen. 

 

Maatwerk Begeleiding 

Jan heeft tijdens de vergadering een signaal afgegeven over maatwerkbegeleiding. 

Het komt voor dat wanneer een onafhankelijke clientadviseur (casemanager) advies 

geeft voor bepaalde zorg, gemeente Molenlanden met een standaardbeschikking komt. 

De WMO-groep gaat onderzoeken hoe het komt dat er afgeweken wordt van de 

indicatieadviezen van professionals. Zij laat zich breed informeren over de 

wegingsfactoren en besluitvorming. Afhankelijk van de uitkomst kan hier een ongevraagd 

advies uit voortvloeien.  

Peter en Catharien sluiten voor dit onderwerp aan bij de WMO-werkgroep. 

 

Respijtzorg 

In Giessenburg was voorheen geen mogelijkheid voor dagopvang. Na intensief contact 

met inwoners is naar voren gekomen dat hier wel behoefte aan is. De gemeente gaf in 

eerste instantie niet mee, maar na een moeizame start is dit gaan lopen. De Lange Wei 

voorziet in respijtzorg, maar is niet zo bekend onder inwoners. Casper vraagt hoe dit 

bekendheid kan krijgen. Zijn verzoek is om hier met een brainstormgroep mee aan de 

slag te gaan. Dit punt komt op de agenda voor de volgende keer. 

 

De voorzitter verlaat de vergadering en de vice-voorzitter neemt het van haar over. 
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6. Vaststelling huishoudelijk reglement 

Er was behoefte aan een regeling binnen het Dagelijks Bestuur voor het geval de 

voorzitter niet aanwezig is. Artikel 3 is hierop aangepast. Het stuk gaat ter kennisname 

naar het gemeentebestuur.   

 

7. Afspreken datum overleg over de notitie organisatiestructuur 

Per abuis stond Sylvia niet vermeld bij de werkgroep Jeugd, haar naam wordt 

toegevoegd. Het overleg notitie organisatiestructuur vindt plaats dinsdag 19 april om 

19.30 uur in de Trouwzaal in Hoornaar. 

 

Casper verlaat de vergadering. 

 

8. Uitbreiding inzet Sociaal Team 
Het jeugdteam is tijdelijk uitgebreid met 3 fte. Vanuit de WMO-werkgroep komt een 

advies deze tijdelijke uitbreiding om te zetten naar een structurele uitbreiding. 
 

9. Update vacatures 
Op de advertentie in Het Kontakt is helaas geen reactie gekomen, hij wordt nog een keer 

herplaatst. 
 

10.    Vertegenwoordiging in WMO-platform Liesveld 

Zie mededelingen 

 

11.    Bekendheid en aandacht voor ASDM 

Er worden al diverse persberichtjes geplaatst via bij L&N Smit’s Stichting en Huizen van 

de Waard. Een communicatieplan kan helpend zijn. Cor kijkt of hij zich aan kan melden 

bij de online workshop Communicatiemiddelen van adviesraden van de Koepel op 9 april.  

 

12.    Rondvraag 

- Jan: Menno heeft gevraagd of er meegedacht kan worden over een Odensehuis. Dit is 

een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) 

dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. 

Catharien en Jan willen melden zich hiervoor aan. 

- Marja: Er zijn vervelende berichten over de belbus. Lange wachttijden komen voor en 

voor studenten is het moeilijk aansluiting te plannen op vervolgvervoer. Als voorbeeld 

van een lange wachttijd vertelt Marja van een moeder met kind die, na een afspraak 

op een consultatiebureau, uren heeft moeten wachten op de belbus. 

Vanuit de werkgroep Welzijn wordt gereageerd op het voorbeeld, dit bevordert niet 

het bezoeken van het consultatiebureau.  

- Peter: de komende vergaderdatum klopt niet, Ingeborg past deze aan. 

 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vice-voorzitter de vergadering om 12:30 uur na 

een ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng. Hans wordt bedankt voor zijn 

aanwezigheid en tijd. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 25 april in gemeentehuis Hoornaar 

van 19:30 – 21.30 uur.  

 

Verslag: Ingeborg van der Steen 

Vastgesteld: 25 april 2022 


