Verslag Adviesraad Sociaal Domein dinsdag 17 november 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 en mevrouw Duchatteau.
Ambtelijk secretaris: mevrouw van Willigen (gemeente)
Afwezig: de heer Noorlander (gemeente), mevrouw Tuerlings

Inhoudelijk deel:
1. Vaststelling agenda en mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
•
•
•

Op 16 november jl. heeft de adviesraad bericht ontvangen omtrent de stand van zaken met
betrekking tot de Wet inburgering. De invoering verschuift een half jaar naar 1 januari 2022.
Wethouder van der Wal is te zien geweest in het programma Nieuwsuur omtrent het Wmo
tarief.
Handreiking Koepel: presentatie door mevrouw Tuerlings zal verplaats worden naar 2021.

2. Verslag en actielijst 13 oktober 2020 (bijlage 2)
• Mevrouw Duchatteau heeft contact gehad met mevrouw Kortlever omtrent de fietslessen,
nog onduidelijk wat de gemeente hierin kan betekenen. Meer informatie hierover volgt.
• De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.
3. Verlenging regionaal Beleidsplan 2018- 2020, Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang (bijlage 3)
De heer Coté heeft tijdens het 3d café de sessie bijgewoond omtrent beschermd wonen.
Hierin kwam de verlenging van het regionaal Beleidsplan 2018- 2020 ter sprake. De
gemeenteraad wordt verzocht om continuering van het huidige beleidsplan. Ondanks dat er
geen adviesaanvraag gedaan zal worden lijkt het de heer Coté zinvol om ongevraagd
advies uit te brengen. Er wordt besloten om een advies in aangeklede vorm uit te brengen
waarbij ingestemd wordt met een verlenging van een jaar.
4. Gratis OV 67+ (bijlage 4)
De adviesaanvraag is in de werkgroep besproken, er wordt positief op het voorstel
gereageerd. Er zal navraag gedaan worden door de heer Baltissen omtrent de inzet van de
belbus binnen de gemeente, daar het in het voorstel meer de regio betreft. De heer
Veenema zal het advies opstellen.
5. Concept regiovisie jeugd “Nabij en Passend” (bijlage 5)
Het concept advies omtrent het onderwerp regiovisie jeugd is ontvangen, de leden zijn
akkoord voor verzenden. Als aandachtspunt in de regiovisie wordt de samenwerking tussen
huisartsen en het sociaal team besproken. Binnen de gemeente Krimpen verloopt deze
samenwerking beter dan bij andere gemeenten zoals het nu beschreven wordt in de
regiovisie.

6. RIB cliëntervaringensonderzoeken Jeugd en WMO 2019 (bijlage 6)
N.a.v. de uitkomst van de cliëntervaringsonderzoeken heeft de werkgroep reeds een advies
opgesteld. Mevrouw Duchatteau complimenteert de leden over het snel opstellen van een
goed advies. Het is onduidelijk in de resultaten hoe de groep kinderen die niet
meebeslissen is opgebouwd. Mogelijk spelen minderjarige of kinderen met een beperking
hier een rol in. Deze opmerking zal toegevoegd worden in het advies.
In de resultaten wordt er grote tevredenheid uitgesproken over de jeugd- en wmo hulp.
Echter scoren wij daar als gemeente niet goed op. Zo blijkt een groot percentage
mantelzorgers niet geregistreerd te zijn. Er wordt aangegeven dat dit altijd een persoonlijke
keuze is of wel of niet te registreren, maar dit mogelijk ook komt omdat de optie tot
registratie nog onbekend is bij mantelzorgers. De communicatie vanuit de gemeente zou op
dit onderwerp verbeterd kunnen worden. Men vraagt zich hierdoor mede af of de
conclusies in het onderzoek wel significant zijn gezien de reikwijdte van de uitvraag. De
heer Veenema past het concept advies aan.
Er zijn nog vragen over het onderwerp PGB in Krimpen. Mogelijk kan de organisatie Per
saldo hier meer informatie over geven. De heer Coté zal dit als thema meenemen voor de
gezamenlijke vergadering van de vier adviesraden.

7. Respijtzorg (bijlage 7)
N.a.v. de bijeenkomst werkgroep WMO d.d. 02-11-’20 zijn er aanvullende vragen omtrent
respijtzorg. In veel gemeenten is de mogelijkheid voor respijtzorg onduidelijk. De gemeente
Krimpen verspreidt de brochure ‘Vervangende zorg, respijtzorg’ onder huisartsen,
mantelzorgers en het gezondheidscentrum. Er wordt aangegeven dat de inhoud en opmaak
van de brochure enkele leden niet aanspreekt. Aangegeven wordt dat de mogelijkheid tot
respijtzorg onder de inwoners van Krimpen nog te onbekend is. Door middel van het
plaatsen van een artikel in bijv. de Klinker (of ander streekblad) zou het meer onder de
aandacht gebracht kunnen worden.
Om deze aandachtspunten te bespreken zullen mevrouw Mastenbroek en mevrouw ter
Woort contact zoeken met mevrouw van Bruggen, coördinator mantelzorg in Krimpen.
8. Terugblik
a. Gesprek met burgermeester Vroom
Op 26 oktober jl. heeft er een digitaal gesprek met burgemeester Vroom
plaatsgevonden omtrent de corona situatie in de gemeente Krimpen. De leden
hebben dit als een zeer positief gesprek ervaren. Onderwerp voor een volgend
gesprek zou het vaccinatie programma kunnen zijn.
b. Bijeenkomst 3D- café
De deelsessie omtrent beschermd wonen was erg informatief en nuttig. De inhoud
van het onderwerp participatiewet doubleerde met de eerdere bijeenkomst van de
werkgroep. Overall zijn de verschillende sessies als waardevol ervaren.

Huishoudelijk deel
9. Voortgang jaarplan 2020
a. Voortgang voorgenomen activiteiten schriftelijk weergeven
Vanuit Jeugd en Wmo reeds een overzicht ontvangen van de activiteiten in 2020/
2021. Participatie levert het overzicht binnenkort aan. De heer Veenema zal hier

een samenvatting van maken en agenderen voor de volgende vergadering van de
adviesraad.
b. Input voor het jaarplan 2021
Zie punt 9 a.
10. Ingekomen en uitgegane stukken
• Raadsinformatiebrief werkzaamheden vanuit het sociaal domein in de coronaperiode
Duidelijke weergave hoe breed het sociaal domein is, geen bijzonderheden.
• Reactie op ongevraagd advies ASD omtrent gemeentebegroting 2021
Kennis van genomen.
• Reactie op advies ASD omtrent voorzieningenfonds 2021
Kennis van genomen, blijft onder de aandacht van de adviesraad.
11. Rapportages en verslagen
a) Werkgroep Klanttevredenheidsonderzoek (de heer Baltissen en mevrouw ter Woort)
Zie agendapunt 6.
b) Werkgroep Wmo (mevrouw ter Woort, mevrouw Mastenbroek, de heer Bakker, de heer
Leertouwer en de heer Prins)
Er wordt een aangezet gemaakt voor het jaarplan en plan 2021, afspraak met
wethouder van der Wal volgt nog. Respijtzorg, dagbesteding en aanbesteding zijn
onderwerpen van gesprek met de heer de Glas. In januari volgt nog een gesprek met
de Vierstroom.
c) Werkgroep Jeugd (mevrouw Clement, de heer Baltissen, de heer Oosterwaal en
mevrouw Tuerlings)
Op 13 april 2021 is er een gesprek gepland met mevrouw de Leeuw. Mogelijk wordt
deze vervroegd n.a.v. de regiovisie. Afgelopen februari is de werkgroep benaderd
omtrent de impact van corona op jongeren. Nog geen reactie ontvangen over het
eindresultaat van deze uitvraag.
d) Werkgroep Participatiewet (mevrouw Mastenbroek, mevrouw Duchatteau en de heer
Veenema)
De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de aankomende Wet inburgering. Het
voorzieningenfonds blijft onder de aandacht bij de werkgroep. GR IJsselgemeenten
organiseert een klanttevredenheidsonderzoek, mogelijk middels interviewvorm. Dit zal
per gemeente in kaart worden gebracht.
e) Profilering en Communicatie (mevrouw Clement en mevrouw Tuerlings, de heer Coté
en de heer Veenema)
Geen bijzonderheden. Op 8 december 2020 hebben de heer Coté en de heer Veenema
overleg met de heer Kruithof omtrent het verloop van het afgelopen jaar.
f) Overleg met collega’s Adviesraden (de heer Coté en de heer Veenema)
Op 10 november heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de vier andere
adviesraden. Er is gesproken over de situatie omtrent corona, organisatie adviesraden
het gesprek met burgemeester Vroom. Belangstelling voor deelname kan bij de heer
Coté.
g) Informatie uit achterbannen (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden,
mantelzorg, ect)
Seniorenplatform is actief bezig met uitgave van de nieuwsbrief in december.
Onderwerpen zoals corona, positieve initiatieven, mantelzorg en digitale veiligheid
zullen hierin opgenomen worden. Rondom de kerst zal er een presentje afgeleverd
worden bij de leden van de ouderenbond. Mevrouw Mastenbroek heeft aan dat er sinds
kort een adviesteam mantelzorg is die gemeenten kunnen adviseren.
h) Gemeentelijke overleggen (commissievergaderingen, inclusieve tafel, etc.)
26 november: De heer Veenema
3 december: Mevrouw Mastenbroek

12. Actualiteit/agendapunten volgende vergadering
• Jaarplan + verslag 2020/2021;
• Voorbereiden vervolggesprek burgemeester Vroom;
• Terugkoppeling gesprek met de heer Kruithof
13. Vergaderingen commissies en gemeenteraad
• Vergaderrooster 2021 vastgesteld.
14. Rondvraag
• Suggesties omtrent afsluiting van dit jaar worden gevraagd.
• Mevrouw ter Woort vraagt of het onderwerp kinderdagopvang een agendapunt voor de
volgende vergadering zal zijn. Er wordt afgesproken dat er eerst meer informatie nodig is
alvorens het op de agenda te plaatsen.
15. Sluiting

Actielijst
Actie
Wachtlijsten Jeugdzorg agenderen
Advies GGZ
Speeltuinenbeleid
Aanbestedingskalender
Voorlichting werkwijze gemeenten (thema
scholingsbijeenkomst)
Vrijwilligersbeleid
Jaarplan 2021
Aandachtspunten n.a.v. gesprek met burgermeester Vroom
inventariseren t.b.v. vervolggesprek
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