Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden
Secretariaat: Ingeborg van der Steen
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Beknopt verslag van de vergadering d.d. 25 april 2022
Aanwezig:

Cor Resseler, Casper van den Berg, Catharien Bot, Frans Hakkesteeg, Jan Simons
en Ingeborg van der Steen

Afwezig:

Margreet Hoeijenbosch , Peter van den Bosch, Marja de Vries, Sylvia
Bouwmeester (allen met kennisgeving)

Gast:

Menno Keller

Bijpraten met Menno
- De datum voor het afscheid van Lizanne Lanser is nog niet bekend en volgt
- De kennismaking met het nieuwe college zal plaatsvinden in juni/juli
- Menno licht het Odensehuis nader toe:
Het Odensehuis is een dagvoorziening, een plek voor mantelzorgers en zorgverleners
rondom de client. De bedoeling is dat in zowel het westelijk als oostelijk deel een
locatie komt. Het wordt opgezet in samenwerking met de gemeente Gorinchem. Er is
geen indicatie voor nodig
- Ontschot werken in dementiezorg. Hier wordt aan gewerkt door diverse partijen. Een
voorbeeld van ontschot werken is het indicatietraject en alles wat er bij komt kijken,
bij 1 persoon neer te leggen. Er wordt geïnventariseerd tegen welke schotten wordt
aangelopen en gekeken waar knelpunten zitten. Het doel hiervan is het voor de
zorgdrager zo drempelloos mogelijk te laten verlopen, zodat deze nauwelijks last
heeft van de systeemwereld en zich daardoor kan focussen op de zorg zelf.
Menno vraagt wie wil meedenken met deze zogeheten klantreis. Catharien en Jan
bieden zich hiervoor aan. Menno stuurt hen meer informatie toe.
- Oekraïense vluchtelingen. In Molenlanden ligt de kracht in particuliere opvang.
Inmiddels zijn er ongeveer 240 mensen ingeschreven.
- Huisvesting arbeidsmigranten. In april zou dit onderwerp besproken worden in de
gemeenteraad. Dit wordt doorgeschoven tot na de zomer. Met de nieuwe
gemeenteraad zal ook na de zomer een beeldvormende avond komen.
- Uitbreiding extra inzet Sociaal Team, er wordt gewerkt aan een voorstel voor de Raad
om dit te verlengen tot september 2023. Door bijvoorbeeld de nasleep van de
coronacrisis kan de complexiteit van casussen toenemen
- Na de coronacrisis zijn veel activiteiten weer van start gegaan. Een positief effect is te
zien door toename van de (informele) ontmoetingen
Casper voegt aan het punt uitbreiding van het Sociaal Team toe, dat een ongevraagd
advies kan helpen.
Catharien brengt een stuk over Armoede ter sprake. Zij vindt dat ASDM als
overkoepelend orgaan hier ook advies op mag geven en ziet hierin graag volwaardige
betrokkenheid. Menno geeft aan dat het stuk gaat over hoe Avres zijn rol oppakt binnen
armoedebestrijding in Molenlanden en Vijfheerenlanden. Hij informeert bij Jan Peter of er
advies verwacht wordt vanuit ASDM en wanneer dit moet worden aangeleverd.
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1.

Opening
De vice-voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook Menno
wordt welkom geheten en tegelijkertijd bedankt voor zijn tijd en toelichting. Vanwege
sluiting van het gebouw, zal de vergadering uiterlijk tot 20.45 uur duren.
Mededelingen
Geen.
Ingekomen stukken
Er is een mail binnengekomen van Marriette Teunissen betreffende de webinar 18- en
18+ op 12 mei. Frans gaat deze volgen. Een ieder is uitgenodigd zichzelf hiervoor
opgeven.
Uitgaande stukken
Advies trapliften
Jeugdhulp

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Catharien wil graag nog iets zeggen over het stuk Armoede.
Casper wil graag meer weten over de nadere regels Jeugdhulp.

3.

Vaststellen verslag van 24 maart 2022 en actielijst
Naar aanleiding van het verslag
Er wordt ongevraagd advies uitgebracht op de 3 fte uitbreiding Sociaal Team.
Gelet op de huidige problematiek rondom Oekraïense vluchtelingen en post-corona, is het
ongevraagd advies dit voor een jaar te verlengen, daarna te evalueren en de
mogelijkheden te onderzoeken dit om te zetten naar iets structureels.

4.

Respijtzorg
Het stuk van Catharien is ontvangen en Casper heeft hier op gereageerd.
Er lijkt op dit moment voldoende aanbod te zijn, er zijn zeker 10 logeeradressen. De
vraag voor logeeropvang komt via St. Welzijn binnen en er zijn geen signalen dat er een
tekort is aan opvang.
Waar wel op ingezet kan worden is de communicatie rondom respijtzorg. Er voor zorgen
dat mensen weten wat het inhoudt en het weten te vinden. Ook aandacht voor hoeveel
aanbod er is en wat de kwaliteit is van de opvang. Wellicht kan dit een rol zijn voor de
onafhankelijk clientondersteuner die de vraag achter de vraag in kaart te brengt. Een
start is om te inventariseren in hoeverre er nu gebruik wordt gemaakt van deze zorg en
wat de verwachting hiervan is voor de toekomst, denk hierbij aan toenemende
vergrijzing.
De werkgroep WMO pakt dit op en stelt een ongevraagd advies op.
Jan is verrast door de eenzijdige acties. In de vorige vergadering is besproken hiermee
met een brainstormgroep aan de slag te gaan.

5.

Belbuzz
Iedereen kan zich vinden in het ongevraagd advies Bestelbuzz. Deze wordt met bijlage
verzonden.

6.

Uit de werkgroepen
- Jan ziet dat de eisen die aan chauffeurs wordt gesteld die kinderen brengen en halen,
groot zijn. Dit is een aandachtspunt.
- Casper zet vraagtekens bij de vele overleggen over de nadere regels
Jeugdverordening bij te wonen. Is het nodig deze allemaal bij te wonen. Cor en Frans
geven aan dat het de bedoeling is alleen vanuit het perspectief van de client mee te
kijken en enkel de aanvullingen gelezen hoeven te worden.
- Frans vertelt uitstel te hebben gekregen op het uitbrengen van het advies
Jeugdverordening.
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Catharien heeft een verslag rondgestuurd over haar werkbezoek aan
satellietwoningen. Dit zijn zelfstandige woningen, maar wel op loopafstand verbonden
aan begeleid wonen, waardoor ambulante begeleiding geboden kan worden. Het is
bedoeld voor psychisch kwetsbare mensen die op deze manier zelfstandig mee
kunnen draaien in de maatschappij.
Frans meldt de bijeenkomst op 21 april te hebben bijgewoond over het onderwerp
18- en 18+. In mei is hier weer een vervolg op.

7.

Evaluatie notitie organisatiestructuur
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

8.

Rondvraag
Catharien biedt aan uitgaande stukken te redigeren. Dit wordt dankbaar aanvaard.

9.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de vice-voorzitter de vergadering om 20:45 uur na
een ieder bedankt te hebben voor zijn of haar inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 23 mei 2022 van 19:30 – 21.30 uur in
de Trouwzaal van het gemeentehuis in Hoornaar.

Verslag: Ingeborg van der Steen
Vastgesteld: 23 mei 2022
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