AGENDA Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 23 maart 2021 19.45 tot 22.00 uur
Locatie: https://ijsselgemeenten.whereby.com/kamer-1
1. Presentatie over KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team (door Liesbeth Joziasse,
Anja de Leeuw, Anke Laurijssens en Corinne de Baaij).
(19.45 – 20.30 uur)
Inhoudelijk deel (20.30 – 21.15 uur):
2. Vaststelling agenda en mededelingen
- PGB’s: naar aanleiding van inbreng Christa ter Woort en overleg met wethouder Hugo
van der Wal
3. Verslag en actielijst 9 februari 2021 (bijlage 3)
Ter vaststelling
4. Afspraken in vervolg op terugblik gesprek d.d. 25 januari 2021 met burgemeester
Vroom
- Maatschappelijk debat vaccinatie?
Afspraak was: Leden van de adviesraad doen navraag in de omgeving/ achterban
omtrent overwegingen verstrekken testbewijzen en de ethische/juridische bezwaren
hierbij. Kan gebruik van voorzieningen beperkt worden wanneer men weigert zich te
laten vaccineren?
- Casusposities toelagen
Afspraak was: Algemene oproep aan de leden om bij signalering van problematiek
rondom de toeslagenaffaire betrokken inwoners op de hoogte te stellen van de
mogelijkheid tot ondersteuning vanuit de gemeente.
- Afspraak maken over wijze van terugkoppeling.
5. Advies inzake aanpassing Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
a. Adviesaanvraag d.d. 2 maart 2021 (bijlage 5.a.)
b. Raadsvoorstel (bijlage 5.b.)
c. Beleidsregel Financiële zelfredzaamheid (bijlage 5.c.)
d. Voorstel voor een reactie van de werkgroep WMO (bijlage 5.d.; volgt)
6. Advies inzake Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK)
a. Adviesaanvraag (bijlage 6.a.)
b. Beleidsregels (bijlage 6.b.)
c. Voorbeelden (bijlage 6.c.)
d. Voorstel voor een reactie (bijlage 6.d.) (N.B. Dit voorstel is afgestemd met de
vertegenwoordigers van de Adviesraden van Capelle aan den IJssel en Zuidplas)
7. Terugkoppelingen:
a. Verslag overleg ASD/gemeente dinsdag 9 februari 2021 (zie bijlage 7.a;
b. Rapportage over gesprek van voorzitter en secretaris met Burgemeester Vroom en
Wethouders Timm en Van der Wal d.d. 17 maart 2021 inzake situatie bij GR
IJsselgemeenten.
c. Actieplan armoede en schuld: reactie van de gemeente op advies (zie bijlage 7.c.)
8. Presentatie Koepel: nieuwe afspraken over presentaties
Pauze (21.15 – 21.30 uur)

Huishoudelijk deel (21.30 – 22.00 uur)
9. Ingekomen en uitgegane stukken
10. Rapportages en verslagen
a) Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa)
b) Werkgroep Wmo (Christa, Anja, Nico, Henk, Koos en Bart)
c) Werkgroep Jeugd (Margriet, Mathieu en José)
d) Werkgroep Participatiewet (Anja, Sylvia en Herman)
e) Profilering en Communicatie (Margriet en José, Herman en Philip)
f) Overleg met collega’s Adviesraden (Herman en Philip)
g) Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden,
mantelzorg, ect)
h) Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.);
zie ook verslag van Bart Prins van de informatieve commissievergadering 4 maart
2021; in jullie bezit.
11. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering
12. Vergaderingen commissies en gemeenteraad
13. Rondvraag
14. Sluiting

