Verslag Adviesraad Sociaal Domein
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

19 april 2022
Dhr. Mathieu Baltissen, dhr. Henk Leertouwer, Dhr. Nico Bakker, dhr. Herman
Veenema (secretaris), mw. Christa ter Woort, Dhr. Johan van der Ham, .
Mw. Anja Mastenbroek, mw. Syl Duchatteau, dhr. Jan Stam en mw. Annemieke
van Beek (notulen).
mw. Kiek Broekman, dhr. Koos Oosterwaal en dhr. Philip Coté (voorzitter)

Inhoudelijk deel
1. Vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen.
2. Mededelingen:
In verband met de afwezigheid van Philip is Herman voorzitter.
Informatie nieuwe gemeenteraad. Aantal wethouders is nog niet bekend. Hoe
de samenstelling wordt is ook nog niet bekend. Momenteel wordt gekeken
naar Leefbaar Krimpen en de SGP met nog een derde partij.
Schema vergaderingen bijwonen (zie bijlage intekenlijst)
Lijst ligt bij Herman om in te tekenen.
Voorlichting PGB
Christa heeft geïnformeerd en iemand van de organisatie gesproken. Wellicht
voor 17 mei uitnodigen. Er schijnen wel kosten aan de voorlichting verbonden
te zijn.
Aanbesteding ontmoetingscentrum (Christa en Henk)
Christa heeft een bericht gestuurd naar Antonie Bok. Wordt vervolgd.
Terugblik bijeenkomst Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Op 4 april is de bijeenkomst geweest. Er waren diverse instellingen en
functies aanwezig. Movisie doet de begeleiding. Voor een volgende keer
worden bewoners uitgenodigd. Niet duidelijk is of de ondersteuning voor de
participatiewet wordt meegenomen. Dit zou wel de bedoeling
moeten zijn. Op 19 mei komt de projectgroep weer bij elkaar.
Terugblik voorlichting door Petra v/d Horst van de Koepel
Dit was op 9 april. Herman wordt bedankt voor het verslag. Mathieu vond dat
er voor de pauze weinig tijd was voor interactie. Over het geheel gezien was
er weinig tijd, maar het was onze keuze om 1 dagdeel te doen.
Controlerende taak: Pas op dat je de grens niet overgaat! Henk vindt dat we
dit ter harte moeten nemen.
Aantal zaken waarmee de adviesraad zich kan bezig houden: deze zijn wel
heel divers.
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Verruiming onderwerpen: daarover wordt nu geen keuze gemaakt, hangt af
van de nieuwe gemeenteraad/college.
Christa heeft in de mail vandaag 2 links doorgestuurd met de door Petra van
der Horst beloofde documenten.
Houdt de doelgroep in de gaten!
3. Voorlichting Zero&Sano door Mariëtte Bac en Micha Vermaat
Mariëtte en Micha komen voorlichting geven over Zero&Sano. Er wordt gestart met
een voorstelrondje.
Door zijn werkervaring is Micha gekomen tot de oprichting van Zero&Sano in 2010. Er
was in het pand aan de Onder de Linden al een kleine verslavingskliniek aanwezig.
Micha is in dit pand verder gegaan: ambulante behandeling en inwoning. Inmiddels
zijn er 30 cliënten die tegelijkertijd worden opgevangen/behandeld. Traject duurt
tussen de 9 en 12 maanden. In 2019 ook gestart in Amersfoort. Gebruikt wordt
gemaakt van het 12 stappen-Minnesota model. Indicatie voor de kosten vindt plaats in
de gemeente van herkomst (waar ze het laatst stonden ingeschreven). Inmiddels zijn
er 50 gemeentes die hieraan meewerken. Voorheen werd dit door Rotterdam betaald.
Doelgroep: was 18 tot 88, tegenwoordig zijn cliënten steeds jonger. Voorheen
bijvoorbeeld alcohol en drugs, ook dit is tegenwoordig diverser.
Waar gaan cliënten naar toe als ze zijn uitbehandeld? Momenteel gaan ze terug naar
de plek van herkomst of komen in aanmerking voor een woonurgentie in onze regio.
Als men wil/of het nodig vindt, vindt ook dan een nabehandeling (ambulant) plaats.
Door de reguliere zorg werd er in eerste instantie argwanend naar Zero& Sano
gekeken, inmiddels werken ze ook met ze samen. Dit geldt ook voor “de Hoop”.
Geschat wordt dat er 85% het traject afmaken. Naar aanleiding van een onderzoek
een aantal jaren geleden, is gebleken dat na 1 jaar nog tussen de 70% en 75% hun
leven volledig op de rit hebben. Veel maken gebruik van zelfhulpgroepen.
Van de 15% die afvalt: kan dit aan de motivatie liggen? Bij de intake wordt hier wel
veel aandacht aanbesteed, maar helaas blijkt de motivatie niet hoog genoeg te zijn.
Zijn er regelingen in Krimpen aan den IJssel waar men mee te maken heeft die
knellen? De samenwerking met de gemeente is goed, vooral met de participatiewet.
Cliënten hebben vaak recht op een uitkering: bijstand, wmo, instellingsuitkering, etc.
Hiervoor is kontakt met de GR. De uitkering wordt bepaald als er een indicatie is.
Cliënten moeten “schoon” zijn voordat ze bij Zero&Sano in behandeling gaan.
Micha nodigt max 4 leden uit om een keer langs te komen.
4. Verslag en actielijst 22 maart 2022
Punt 6: Christa heeft vermeld dat de samenstelling van de adviesraad niet alleen
Krimpense oud-politici zouden moeten zijn.
Punt 9 e): Afspraak is nog niet gemaakt.
Huishoudelijk deel
5. Vacature
Momenteel hebben we 2 belangstellenden voor in eerste instantie 1 directe vacature
(José) en de vacature in september (Christa).
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Beide belangstellenden zouden een goede keuze zijn. Echter, de samenstelling van
de adviesraad zou dan niet veel veranderen.
We hebben 2 mogelijkheden:
1. Beiden aannemen
2. Een nu aannemen en voor september een aangepaste vacaturetekst (aangepast
door Petra v/d Horst) gebruiken om belangstellenden uit andere doelgroepen te
enthousiasmeren.
Johan stelt voor om, indien advies wordt gevraagd waarin wij geen experts zijn, we de
doelgroep benaderen voor info om dit te gebruiken voor een advies.
Afgesproken wordt dat we het gesprek met de 2e kandidaat gaan voeren en, als dat
positief uitpakt, beide kandidaten voor benoeming in aanmerking te brengen, dat wil
zeggen, de cv’s rondsturen aan de adviesraad en een besluit nemen tot voordracht bij
het College van B&W.
Mathieu vraagt of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld iemand van de Molukse
Gemeenschap te vragen. Dat kan eventueel bij een volgende vacature; inmiddels
kunnen we iemand van een Molukse organisatie eens uitnodigen voor een inleiding in
de Adviesraad.
6. Rapportages en verslagen
a)
Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa) Geen nieuws te melden.
b)
Werkgroep Wmo (Christa, Nico, Henk en Johan)
Kontakt gehad met Marianne Schipper als opvolger van Sabine van Bruggen.
Zou meer bekendheid moeten krijgen dat zij werkzaam is. Vooral bij de
huisartsen.
c)
Werkgroep Jeugd (Kiek, Mathieu, Koos en Anja)
Op 28 april bijeenkomst aanbesteding dyslexie.
d)
Werkgroep Participatiewet (Anja, Syl, Jan en Herman)
Op 20 april overleg met Anthon Timm.
e)
Profilering en Communicatie (Kiek, Herman, Philip en ?)
Er moet nog een afspraak worden gemaakt.
f)
Overleg met collega’s Adviesraden (Herman en Philip)
Er is geen overleg geweest.
g)
Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken,
Ouderenbonden, mantelzorg, ect)
Voorzitter FNV Landelijk ouderenbond is voorzitterschap ontnomen.
h)
Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.);
Geen onderwerpen in ons belang besproken.
7. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering
- Documenten Koepel voorlichting (links)
- PGB voorlichting
- Stukken 4e kwartaal sociaal domein
- Uitkering energietoeslag niet ambtshalve (120% van het minimuminkomen)
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8. Vergaderingen commissies
Zie lijst
9. Etentje
Is op 12 mei om 18.00 uur restaurant Zoutsteen.
Syl is niet aanwezig.
10. Rondvraag
Christa: Bedrag voor de website € 210,54 voor 1 jaar. Terug naar Domein.nl maar dan
is het lastiger om zelf zaken aan te passen? Men vindt € 30,- niet te veel, dus factuur
kan betaald worden.
11. Sluiting
Het volgende overleg is op 17 mei 2022 om 19.45 uur in de Scheepswerf.
Mathieu is niet aanwezig
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