Verslag Adviesraad Sociaal Domein
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

22 maart 2022
Dhr. Mathieu Baltissen, mw. Kiek Broekman, dhr. Philip Coté (voorzitter),
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 en mw. Annemieke van Beek (notulen).
dhr. Koos Oosterwaal en dhr. Jan Stam

Inhoudelijk deel
1. Vaststelling agenda
Er is een extra punt ingebracht: vraag n.a.v. een bespreking van het rapport “Het
verschil durven maken”. Dit wordt onder agendapunt 5a besproken.
2. Mededelingen:
- Aanbesteding dyslexie: Het betreft hier het programma van eisen en het protocol
waaraan de bedrijven, die zich inschrijven bij de aanbesteding, zich moeten houden.
Anja meldt zich aan als lid van de werkgroep die zich hiermee bezig gaat houden.
- Filmpje “Kansen en gelijke behandeling”: Duidelijk filmpje. Allerlei tips voor scholen
en onderwijzers. Mathieu: In feite is het oude koek, want al voor corona waren dit
soort zaken bekend. Ze worden helaas niet structureel aangepakt. Er is veel geld
vanuit de overheid vrijgemaakt, maar daarmee worden bijvoorbeeld geen nieuwe
onderwijzers “ingehuurd”. Syl maakt zich zorgen over de achterstanden die in de
afgelopen 2 jaar zijn ontstaan. Die achterstand was er helaas ook voor de corona ook
al. Wellicht is het mogelijk om te achterhalen of er in Krimpen aan den IJssel ook
achterstanden zijn en wat ze hieraan doen? Kiek geeft aan dat er in het onderwijs ook
gekeken wordt naar de mogelijkheden van een kind. Momenteel wordt er wel aan
bijles gedaan. Johan vraagt wat onze rol hierin kan zijn? We kunnen in de gesprekken
met de wethouder onderwijs hier naar vragen. Mathieu reageert dat er zoveel mooie
mogelijkheden zijn in het gehele land. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de
ouders. Wellicht bekend maken via de Raad van Toezicht van Blick?
3. Verslag en actielijst 22 februari 2022
Ter vaststelling
Pagina 2,1e alinea: Het gaat om de dubbel functie van de medewerkers van MEE. Zij
zijn ook procesregisseur.
Pagina 3, agendapunt 6: Vraagteken verwijderen achter de zin Gaan leerlingen aan
het werk om zelf een eigen bijdrage bij elkaar te verdienen.
Pagina 4, agendapunt 11a: De bijeenkomst op 4 april betreft de onafhankelijke cliënt
ondersteuning. Op 14 april is er weer een koplopersoverleg.
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Pagina 4, agendapunt 11e: Er zal een afspraak worden gemaakt voor een overleg van
de werkgroep voor de werkgroep Communicatie. Philip neemt het initiatief.
Pagina 5, agendapunt 13: Volgens Henk betrof het een thema-avond i.p.v. een
overleg.
Verder worden het verslag en de actielijst vastgesteld.
4. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen/resultaat verkiezingen
(zie bijlage)
Het stuk wil men opsturen naar de leden van de gemeenteraad die zijn gekozen
tijdens de laatste verkiezingen.
Graag toevoegen dat schriftelijke communicatie wenselijk is, aldus Mathieu.
Omgevingswet: Nu gaat het alleen over toegankelijkheid, maar dat kan breder.
Wellicht meer voorbeelden noemen? Toevoegen buitenruimte? Anja verwijst naar de
website van de Koepel.
Inburgering: Syl vindt de laatste zin wellicht overbodig. Herman legt uit waarom die zin
is opgenomen.
Christa: Wellicht het onrustig vaarwater anders benoemen.
Henk zou graag zien dat de zin blijft staan.
Mathieu: Al geruime tijd in onrustig vaarwater?
Besloten wordt om de zin toch iets aan te passen. Herman past het stuk iets aan, en
zal worden ondertekend door de voorzitter en secretaris. Een brief met het stuk zal
ook naar de informateur Henk Gossink worden gestuurd.
5. PGB voorlichting
Wellicht tijdens het volgende overleg mogelijk.
5.a Bespreking rapport “Het verschil durven maken”.
De werkgroep wil graag weten of het rapport in het college is besproken en hoe was
hun reactie? In het rapport wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de
gemeenten. Er zijn veel zaken die hierop terugvallen, zoals bijvoorbeeld woon-zorganalyse. Hoe kan dit het beste aanhangig gemaakt worden?
Henk stelt voor om dit in een brief aan het nieuwe college te doen. Aldus wordt
besloten.
Huishoudelijk deel
6. Vacature
Er heeft een advertentie in het Kontakt van 15 maart jl. gestaan.
Wellicht José vragen? Misschien weet zij wel iemand.
Mathieu stelt voor om te kijken naar oud-raadsleden.
Een advertentie/stukje in de Klinker?
Henk stelt voor om tot het volgende overleg zelf na te denken en in de omgeving te
kijken naar een geschikt lid. Dit wordt besloten. Ook op de gemeentepagina in het
Kontakt opnieuw opnemen.
Herman zou graag een brede afspiegeling van de gemeenschap zien.
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7. Scholing
- Petra v/d Horst van de Koepel komt op zaterdag 9 april 2022. Is in ’t Facet, met een
broodje tussen de middag. Nadere informatie van Christa volgt.
8. Vergaderlocatie komende periode
Voor 19 april is voor ons overleg de Scheepswerf gereserveerd.
9. Rapportages en verslagen
a)
Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (Mathieu, Christa) Heeft nog
niemand van het team SD kwaliteit te pakken weten te krijgen.
b)
Werkgroep Wmo (Christa, Anja, Nico, Henk en Johan) Volgende week om half
3 afspraak met mw. Schipper, opvolger van Sabine van Bruggen als
coördinator Mantelzorg. Locatie volgt.
c)
Werkgroep Jeugd (Kiek, Mathieu, Koos en ?) Aanbesteding dyslexie, JIM.
Gesprek binnenkort met Anja de Leeuw van het KST.
d)
Werkgroep Participatiewet (Anja, Syl, Jan en Herman) Overleg met de
wethouder, verslag is doorgestuurd. Asielboot zou 8 weken blijven. Opvang
Oekraïners in de muziekschool. Momenteel zijn het er 47.
Agendapunten vertegenwoordigend overleg? Men ging bij de GR even voorbij
aan de voorgeschiedenis. Capelle en Zuidplas hadden dit verzoek nog niet
gehad en waren ook niet van plan om op oude voet door te gaan. Of Anthon
Timm nog een rol kan spelen, is afhankelijk van de formatie van het College
van B&W.
e)
Profilering en Communicatie (?, Kiek, Herman en Philip) Binnenkort is er een
overleg. Er zal een afspraak worden gemaakt.
f)
Overleg met collega’s Adviesraden (Herman en Philip) Themabijeenkomst op
24 februari geweest. Henk Beltman (van Zorgbelang) was de spreker.
Onafhankelijke cliëntondersteuning was ook hierbij een speerpunt. Presentatie
en verslag zal nog worden gedeeld. Op 23 juni is de volgende bijeenkomst.
Thema: Spreker van het Sociaal cultureel planbureau “Sociaal Domein op
koers”.
g)
Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken,
Ouderenbonden, mantelzorg, ect)
Ouderenbonden: Nieuwsbrief, die wij ook hebben ontvangen, is besproken.
Komen ook fysiek weer bij elkaar.
Mantelzorg: Anja en Christa hebben zich aangemeld voor het webinar over
Grenzen aan de inzet vrijwilligers en mantelzorgers op 31 maart.
h)
Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.);
Besluit voorbereidende commissie: geen bijzonderheden.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: Zou in het kader van de participatiewet bij
de KrimpenWijzer gebeuren, aldus in het overleg met de wethouders en Pim
de Glas besproken. Maar de vraag blijft of dit onafhankelijk is. Maar er blijken
meer bedrijven te zijn die dit doen.
Christa: Op 7 juni “Inzet ervaringsdeskundige in het Sociaal Domein”. Heeft
zich hiervoor aangemeld.
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10. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering
Voorlichting PGB
Voorlichting Zero&Zano
Vacature
Aanbesteding ontmoetingscentrum (Christa en Henk)?
Schema vergaderingen bijwonen
Kiek is afwezig.
11. Vergaderingen commissies
Op 12 april Besluit voorbereidende commissie: Mathieu
Op 12 mei Informatieve commissie: Anja
Op 19 mei Besluit voorbereidende commissie: Kiek
Mathieu stelt voor om het vergaderschema rond te sturen, zodat iedereen kan invullen
welke vergadering hij/zij wil bijwonen.
12. Etentje
Is op 12 mei om 18.00 uur restaurant Zoutsteen.
Graag op rekening.
13. Rondvraag
Geen vragen voor de rondvraag.
14. Sluiting
Het volgende overleg is op 19 april 2022 om 19.45 uur in de Scheepswerf.
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