Verslag vergadering AW&JD

16 april 2019

Aanwezig: Jan Slappendel (voorzitter), Hans Bax, Charles Dickens, Marianne Opendorp, Tjipke van der Plaats
(gedeeltelijk) en Wim Oussoren (leden) en Mariëtte Teunissen (beleidsinhoudelijk ondersteuner)
Afwezig: Jacqueline van den Bergh (lid)
Agenda
punt
1
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Omschrijving
Verslag van vergadering van 21 maart 2019 wordt vastgesteld.
Voortgang
 Jongerenraad: samen met de Jongerenraad gaan we een enquête uitzetten onder jongeren. Zij
stellen een aantal vragen op en wij ook. De enquête wordt verspreid via hun kanalen. Vervolgens
gaan we een bijeenkomst beleggen met jongeren uit de stad om de ervaringen te bespreken. De
Jongerenraad wil een boek maken met ervaringsverhalen.


Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden, vergadering van 21 maart: ook het Platform tegen
armoede is bezig met een sociale kaart. Uit de MeetUps die de SDD georganiseerd heeft, kwam
naar voren dat mensen niet weten waar ze moeten zijn als ze zorg/ondersteuning nodig hebben.
Een signaal dat we vaker horen.
Vraag vanuit de Regionale raad: vindt de Adviesraad dat de algemene voorzieningen in
Dordrecht ‘op orde zijn’? Als inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen, neemt
het beroep op maatwerkvoorzieningen af, is het idee. We weten niet goed of de algemene
voorzieningen op orde zijn. Het advies is om de algemene voorzieningen in kaart te brengen
(sociale kaart) dan zie je waar de gaten zitten.



Sociale kaart / Samen oud: de PvdA heeft een boekje/sociale kaart gemaakt voor ouderen. Op
verschillende plaatsen (zoals het Diaconaal Platform en MEE)) worden sociale kaarten
samengesteld. Mariëtte bespreekt dit met Inge Hulswit.

Ontvangen uitnodigingen/overleggen:
25 april: vervolg overleg over het Wmo-beleidsplan. Wie zijn erbij: Marianne, Tjipke en Mariëtte.
We willen meer aandacht voor huisvesting (meer doorstroming). De inloopfunctie en preventie worden
belegd bij het buurt- en jeugdwerk, maar dan komt er meer versplintering. We willen 1 loket. En verder
vragen we (weer) aandacht voor de sociale kaart.
21 mei: Themabijeenkomst gemeenteraad 'Normalisering en Rolneming’. Wie zijn erbij: Jan, Tjipke en
Marianne.
Bijeenkomsten die we zelf organiseren.
25 april: voorlichting over de Wmo aan Marokkaanse vrouwen, in samenwerking met de SDD. Wie
zijn erbij: Marianne en Jacqueline.
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Contacten achterban / signalen en voortgang werkbezoeken
Parkhuis (Jan en Hans): het tekort aan dementieconsulenten valt mee. Cliënten in vergevorderd stadium
van dementie die nog thuis wonen, krijgen een indicatie van drie maanden (druk om mensen door te
sturen naar de Wlz). Mariëtte vraagt bij Alex Buchinhoren na of dit klopt.
Gips-team: de terugkoppeling van een schoolbijeenkomst op de obs Dubbeldam aan groep 7 komt op de
website.
Vrijwilligersmarkt (Jan en Marianne): ze hebben een paar mensen gesproken die mogelijk
geïnteresseerd zijn (dit heeft nog niet tot een concrete actie geleid).
Medezeggenschap bij Yulius: Charles is naar een bijeenkomst van Yulius geweest over
medezeggenschap. Naast de Familieraad waren er 23 cliëntenraden. Er is, onder andere, gesproken
over hoe je als familie invloed kunt hebben op de begeleiding van een cliënt waar je bij betrokken bent.
De Familieraad heeft geen directe invloed.

FACT-team: op 9 april is Charles naar een bijeenkomst geweest van het FACT-team centrum. Er waren
35 bezoekers, inclusief de medewerkers. Er werd informatie gegeven over het FACT-team. De
samenwerking tussen het FACT-team en de wijkteams is nog niet tot stand gekomen. Aandachtspunt
voor de Adviesraad.
Ontvangen signalen
Onderhoud/vernieuwing van voorzieningen (signaal van Marianne). Ergernis rondom het onderhoud van
geleverde voorzieningen, bijvoorbeeld rolstoel en een scootmobiel: geen periodiek onderhoud, hier moet
zelf om gevraagd worden, bejegening is niet altijd prettig, er is geen vaste onderhoudsorganisatie,
waardoor eerdere reparaties niet inzichtelijk zijn. Er wordt geen inzicht gegeven in de levensduur van een
scootmobiel, roept bij oudere scootmobielen de twijfel op of deze nog wel “veilig” is. Een
vergezichtsbeeld: kan de levering van voorzieningen in een “leaseconstructie” zoals bij auto’s?
Dit punt neemt Wim mee naar de regionale raad.
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Post Ter Informatie:
 Advies onafhankelijke cliëntondersteuning, 16-4-19
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Stand van zaken website/externe communicatie: toelichting Wim
Overzicht bezoekers aan de website onderaan dit verslag.
Rondvraag
 Vergadering van 21 wordt verzet naar 28 mei
 De vergadering van 18 juni of van 16 juli? besteden we aan de evaluatie van de Adviesraad
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Doorlopende actielijst Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht bijgewerkt t/m 17-4-19
nr./datum
1-160419

2-190319

2-160419

3-160419

Actie
Hulp bij het huishouden in relatie
tot de belastbaarheid van het
gezin
Lid van de AKOR

Door
Mariëtte legt de vraag voor
aan de SDD

Uitgevoerd?

Marianne / Tjipke

Tjipke gaat een
aantal
vergaderingen
bijwonen.

Schouw: de leden van het
Gipsteam willen meedoen. Er
moet nu een concreet voorstel
komen. We kunnen samen
oppakken met de leden van het
Oogcafé en mogelijk ook met de
Jongerenraad
Onderhoud/vernieuwing van
voorzieningen bespreken in de
volgende vergadering van de
Regionale adviesraad

Marianne

Wim

2-

3-

4-

