Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 13 oktober 2020 19.45 tot 22.00 uur
Locatie: digitaal
Aanwezig: De heer Coté, de heer Veenema, de heer Baltissen, mevrouw ter Woort, mevrouw
Mastenbroek, de heer Bakker, de heer Leertouwer, de heer Oosterwaal, de heer Prins, mevrouw
Clement, mevrouw Tuerlings en mevrouw Duchatteau.
Ambtelijk secretaris: de heer Noorlander

Afwezig: de heer Leertouwer en mevrouw van Willigen (gemeente)

1. Vaststelling agenda en mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
•
•

De heer Veenema heeft een verslag beschikbaar gesteld van het overleg met
IJsselgemeenten;
Op 5 november wordt de begroting 2021 in de gemeenteraad besproken. Met de
opmerking dat hier vanuit de gemeente meer zorgvuldigheid richting de adviesraad aan
de dag mocht worden gelegd, wordt voorgesteld om met spoed toch een ongevraagd
advies uit te brengen. Mevrouw Mastenbroek en de heren Veenema en Oosterwaal
pakken dit op.

2. Verslag en actielijst 1 september 2020
• Op verzoek van de heer Baltissen wordt toegevoegd dat ook met mevrouw De Leeuw
gesproken is;
• Mevrouw Duchatteau meldt dat het Inloophuis geen fietslessen aan kan bieden.
Mevrouw Kortleven zal gevraagd worden om te bezien of de gemeente hierin iets kan
betekenen;
• De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
3. Handreikingen Koepel
In de vergadering van november zal mevrouw Tuerlings een presentatie verzorgen en in de
vergadering van december de heer Oosterwaal.
In deze vergadering verzorgt mevrouw Duchatteau een presentatie over de participatiesamenleving en de rol van de adviesraad daarin.
4. Informatiebijeenkomst inburgering 16 september 2020
Er ligt een concept-brief voor het college ter bespreking voor. Na deze bespreking stemt
iedereen in met het concept. De heer Veenema zal voor verzending ervan zorgen.
5. Voorzieningenfonds
Er is een adviesaanvraag ontvangen en wordt besproken. Conclusie ervan is dat de
adviesraad geen voorstander is van de voorgenomen versoberingen. Een schriftelijk
advies aan het college volgt dienovereenkomstig.
6. Woonvisie
Een adviesaanvraag is ontvangen. Het voorafgaande proces was allerminst goed. De
aanvraag werd in een heel laat stadium ontvangen. Evenwel is het gelukt om tot een
schriftelijk advies te komen en deze aan het college te versturen.

De e-mail van wethouder Van der Wal waarin hij zijn dank uitspreekt over de gedane
inspanningen werd gewaardeerd.
7. Financiële situatie gemeente
De heer Baltissen merkt op dat vooral het abonnementstarief als een molensteen is voor
veel gemeenten, zo ook voor Krimpen. Hij stelt voor om De Koepel aan te sporen actie te
ondernemen richting het ministerie. Afgesproken wordt dat de heer Veenema in dit kader
een bericht op zal stellen.
8. Voortgang jaarplan 2020
De werkgroepen zullen rapport uitbrengen aan de heer Veenema en vervolgens zal het
onderwerp worden geagendeerd voor de november-vergadering.
9.
•
•
•

•
•
•
•

•

Rapportages en verslagen
Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa) Geen bijzonderheden.
Werkgroep Wmo (Christa, Anja, Nico, Henk en Bart). Afspraak wordt gepland.
Werkgroep Jeugd (Margriet, Mathieu, Koos en José) Er is een gesprek geweest met de
dames Huisman en Hardy. Ten aanzien van de wachtlijsten Jeugd is er een intaketeam
opgericht. Wachtlijsten worden op deze manier verkort dan wel weggewerkt. Men richt zich
op vroegtijdige hulpverlening. Ten aanzien van de wachtlijst “bijzondere zorg” is er een pilot
gestart waardoor clienten maar eenmalig hun “verhaal” hoeven te doen. Belangrijkste doel
van de pilot is om de verschillende zorgverleners meer en beter met elkaar te laten
afstemmen. Tot slot is er gesproken met mevrouw Kortleven. Er is gesproken over het
speeltuinenbeleid, het plaatsen van een toilet bij de speeltuin aan de Middenwetering. Tot
slot kwam ook het zwembad aan de orde. De verbeteringen aangaande hygiëne etc. zijn
zichtbaar.
Werkgroep Participatiewet (Anja, Sylvia en Herman) Het vrijwilligersloket is weer geopend.
Profilering en Communicatie (Margriet en José, Herman en Philip) Geen bijzonderheden.
Overleg met collega’s Adviesraden (Herman en Philip) Geen bijzonderheden.
Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden, mantelzorg,
ect) Het Seniorenplatform heeft advies uitgebracht over de Woonvisie en werkt momenteel
aan de nieuwe nieuwsbrief.
Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.) Afspraken zijn
gemaakt.

10. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering
• Jaarplan 2020;
• Terugblik gesprek burgemeester Vroom
11. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting

Actielijst

Actie
Wachtlijsten Jeugdzorg agenderen
Advies GGZ
Speeltuinenbeleid
Aanbestedingskalender
Voorlichting werkwijze gemeenten (thema
scholingsbijeenkomst)
Vrijwilligersbeleid
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