Verslag vergadering AW&JD, 18 februari 2020
19.00 – 21.30 uur
Vergaderruimte Spui93, 3311 GT Dordrecht
Aanwezig: Jan Slappendel (voorzitter), Hans Bax, Charles Dickens, Marianne Opendorp, Tjipke van der Plaats,
Carolien Versloot en Dymph Smeele (leden) en Mariëtte Teunissen (beleidsinhoudelijk ondersteuner)
Afwezig: Charda Verhagen
Agenda
punt
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Omschrijving
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Implementatie van de Dordtpas door Jan Smits, beleidsmedewerker van de gemeente Dordrecht
Zie bijlagen.
 Er zijn activiteiten in Dordrecht en omgeving, maar ook Blijdorp en Artis.
 Met de Dordtpas kunnen mantelzorgers gratis parkeren bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Dat
gaat niet van het tegoed af. Er komt niet meer geld op de Dordtpas voor mantelzorgers, het is al
verhoogd van € 60,- naar € 75,-.
 Minima tot 100% kregen de pas toegestuurd. De mensen die nu een uitkering krijgen, moeten de
pas zelf aanvragen. De minima van 110-140% kunnen de pas aanvragen. Charles vraagt
aandacht voor de mensen met een Wajong-uitkering. Deze mensen moeten erop geattendeerd
worden. Jan Smits neemt dit mee.
 Er zijn regels voor vrijwilligers om de pas te krijgen, ze moeten een aantal uren per week voor een
bepaalde periode vrijwilligerswerk doen. Er zijn nu twee vrijwilligerspassen naast elkaar: de
Dordtpas en de vrijwilligerspas van Spui 93.
 De communicatie vanuit stichting Leergeld is niet duidelijk, ze verwijzen naar de Stadswinkel van
Dordrecht.
 Suggestie om samen wandelen te organiseren (zodat mensen meer gaan bewegen). Het
wandelen is gratis, maar het moet wel georganiseerd worden. Dit zou op de Dordtpas kunnen.
We bespreken dit met de ambtenaren. Jan Smits neemt dit mee naar Bureau Sportstimulering.
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Verslag van de vergadering van 21 januari 2020: verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:
Voor de nieuwe voorzitter van de Regionale Raad is een profielschets opgesteld en die wordt besproken
op 2 maart.

Welkom

Verslag van het overleg met Nane Apka: ze maakt een rapportage over wat er beter kan. Ze heeft
doorzettingsmacht, ze is geen hulpverlener. Ze wijst de weg en zet mensen bij elkaar.
Pilot VGZ en de gemeente Dordrecht over probleemgezinnen. Nane is hier ook bij betrokken. In
principe is het alleen bedoeld voor mensen die bij VGZ verzekerd zijn, maar er wordt wat ruimer mee
omgegaan.
Werkbezoek wethouders: we maken een lijn van mensen die van dakloosheid naar een woning gaan
(en alles wat daarbij komt kijken). We vragen betrokken medewerkers pitches te geven over waar het
mogelijk vastloopt. We besteden aandacht aan jongeren, zoals jongeren die een woning zoeken en wat
begeleiding nodig hebben, maar geen indicatie hebben. De Jongerenraad wordt erbij betrokken.
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Voortgang
Resultaten vragenlijst in samenwerking met de Jongerenraad en twee bijeenkomsten op 9 en 12 maart:
de jongerenraad gaat de uitnodiging verder uitzetten via sociale media. Afhankelijk van het aantal
deelnemers kijken we wie er van ons gaat.
Parkeerapp ipv een gehandicaptenparkeerkaart: we besluiten te wachten tot de app verder is
‘uitgerold’ in Nederland. Nu is er één gemeente waar mensen de app kunnen gebruiken.
Huiselijk geweld toevoegen als aandachtsgebied? We vinden het een belangrijk onderwerp, maar we
pakken het (nog) niet op als aandachtsgebied. Als er meer bekend is/gedaan is, dan hebben we weer
contact.
Jan heeft een gesprek gehad met Ben de Haan, projectleider 'Geweld hoort nergens thuis' bij de
gemeente Dordrecht. Ben wil de intakemogelijkheden verbeteren, bij onder andere sociale teams.
VN-verdrag: naar aanleiding van het overleg met Lindy van Hooijdonk en Helma Seelen over de

uitvoering van het VN-verdrag heeft Marianne een advies gemaakt met een top 5.
Gips-team/aanschrijven scholen: toelichting Marianne. Een aantal basisscholen heeft afgemeld voor
de voorlichting. Onlangs zijn er 20 nieuwe scholen aangeschreven, vier hebben er al gereageerd. Andere
scholen worden gebeld, ook door de leden van het Gips-team. Verder zoekt het team nog naar
uitbreiding.
Bijeenkomsten Adviesraad
3 maart, 16.00 – 20.30 uur: Inspiratiebijeenkomst Adviesraad, locatie Sterrenlanden
5 maart 18.00 20.00 uur: meet & greet met advies-, cliënten- en jongerenraden in de regio ZHZ over
jeugdhulp (organiseren we samen met JET).
12 maart 13.00-16.00 uur: Adviesraad en Gipsteam. Locatie: Prinsemarij
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Terugkoppeling bijgewoonde bijeenkomsten en overleggen
 Overleg met Helma Seelen over dementievriendelijke gemeente. Carolien en Marianne waren
hierbij. Helma weet niet hoeveel casemanagers er in Dordrecht zijn. Meer dan voldoende is haar
veronderstelling. Dordrecht is geen dementievriendelijke gemeente. Volgens Helma is Dordrecht
een voorbeeld voor de regio. Er zijn vier inloophuizen in Dordrecht. De respijtbedden lopen nog
steeds niet goed. Er moet meer bekend aan gegeven worden. Dit neemt Helma mee.
De casemanagers dementie geven voorlichting aan supermarkten over hoe om te gaan met
mensen met dementie. Carolien vraagt dit na bij een casemanager. Verder neemt ze contact op
met Joep Koch. Joep komt een toelichting geven over hoe dementievriendelijk Dordrecht is.
 Terugkoppeling bijeenkomst op 4-2 Huisvesting Kwetsbare doelgroepen. We stellen een advies
op in overleg met de organisaties die er waren
 Bijeenkomst over de bezuinigingen over het sociale domein (13-2-20): leden van adviesraden en
een paar zorgaanbieders waren aanwezig. Het leverde niet zo veel op.
 Overleg over armoede: een overleg waar mensen elkaar op hoogte houden rond armoede. Er
werd, onder andere, een toelichting gegeven over de mantelaar1. Jan gaat voorlopig naar deze
overleggen
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Rondvraag en sluiting
Vergadering 17 maart

1

https://www.mantelaar.nl/zorggebieden/zuid-holland/dordrecht
2-

