Verslag vergadering AW&JD, 26 januari 2021
Aanwezig: Jan Slappendel (voorzitter), Tjipke van der Plaats, Dymph Smeele, Nick Bootsman, Jannie
Storm, Gerard Bakker, Ellen Molenaar, Anke van der Lee, Arie Kuperus (leden) en Mariëtte Teunissen
(beleidsinhoudelijk ondersteuner)
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Thema: Wonen. We willen niet te veel aandacht besteden aan de algemene woningmarkt. Het
gaat ons vooral om woningen voor kwetsbare groepen. Voor deze groepen zijn er nu al best
veel initiatieven.

Verslag van de vergadering van 15 december 2020: wordt vastgesteld.

Knelpunten zijn de beschikbaarheid van woningen voor jongeren/starters, aandacht voor
sociale woningbouw (zie bericht onderaan dit verslag, Mireille Henderson adviseerde om dit
aan de orde te stellen op de bijeenkomst op 10 februari over de huisvestingsverordening
(vanuit de adviesraad zijn Jan, Dymph en Mariette aanwezig)) en aantrekkelijke woningen voor
ouderen (waaronder groepswonen) zodat zij doorstomen op de woningmarkt. We houden deze
knelpunten in de gaten en agenderen het op een strategisch juist moment.
Enquête over wonen door de Jongerenraad. De Jongerenraad heeft met de wethouders Stam
en Paans (regionaal portefeuillehouder sociaal domein) gesproken over jongerenhuisvesting.
Beide wethouders willen hen een groter platform geven.
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Mededelingen/voortgang
Samenstellen werkgroepje mbt de toekomst van de Adviesraad, zoals huisvesting,
ondersteuning, DB, vergoeding leden/voorzitter: Jannie, Nick, Gerard, Tjipke en Jan.
Wijkgericht werken: terugkoppeling van de groepjes:
Centrum (Ellen, Gerard en Nick) hebben de volgende drie vragen opgesteld (ze willen
deze vragen stellen aan inwoners die ze via het Sociaal Team willen bereiken)
• Heb je ervaring met de Wmo/jeugdhulp?
• Heb je positieve of negatieve meningen te delen over de Wmo/jeugdhulp?
• Als wij ons hard maken voor een onderwerp, welk onderwerp is dit dan?
West (Jannie, Dymph en Hans): hebben de problematiek in kaart gebracht en vragen
uitgewerkt. Ze gaan partijen telefonisch benaderen.
Oost (Jan, Tjipke en Anke): groepje moet nog bij elkaar komen. Voorstel is om in
gesprek te gaan het Helpende Handen.
Jeugdhulp: brief met de vijf prioriteiten: is aan de orde gekomen in de Commissie Sociale
Leefomgeving van 19-1-21. Er komt een thema-avond, dan komt ook onze brief aan de orde.
VN-verdrag: Dymph en Nick overleggen om te kijken hoe ze verder gaan met het werkgroepje.
We gaan de schouw voorbereiden.
PR/website, toelichting Gerard en Ellen
Website aantrekkelijk maken: mensen kijken wel op de website. 80% zijn nieuwe kijkers.

Hoe gaan we de ramen presenteren: op de bovenbalk is alle informatie te vinden. In de zes
ramen staan de thema’s in simpele taal. De thema’s zijn heel breed, dus we moeten kijken
waar we de aandacht op richten.
Terugkoppeling: commissievergadering Sociale leefbaarheid 13 januari (dak- en thuislozen):
Jannie Commissie Sociale Leefomgeving Dordrecht 13 januari 2021 20:00:00, Gemeente
Dordrecht
Een vijftal stukken inzake maatschappelijke opvang en overlast zijn in samenhang besproken.
Belangrijkste punten uit deze bespreking:
De cie. heeft bezwaar tegen de rol van DG & J in de toegang tot maatschappelijke
opvang, omdat zij niet over de juiste en noodzakelijke expertise zouden beschikken
Er ontstaat door de beschreven werkwijze de indruk dat er een extra laag wordt
toegevoegd in het triage proces i.p.v. het creëren van een 1-loket functie
Bij de triage moet aandacht zijn voor de positie van kinderen/jongeren
Het aan de raad toegezegde plan van aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg,
Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad is geen plan van aanpak maar een
opsomming van hetgeen al gebeurt.
Toezeggingen:
De cie. ontvangt het intake/triageprotocol maatschappelijke opvang. In dit protocol
wordt de positie van kinderen en jeugdigen geborgd, en wordt duidelijk wie en welke
expertise er betrokken zijn bij de intake/triage.
Er komt uiterlijk eind februari een integraal plan van aanpak Leefbaarheid Sint
Jorisweg en omgeving. De Burgemeester voert de regie namens de 3 betrokken
collegeleden (Kolf, Heijkoop en Stam).
Er komt een overzicht van het aantal malen dat de SDD de kostendelersnorm niet
heeft toegepast
Overige:
De raadsinfobrief SOJ inzake Follow the Money wordt 19 januari besproken
Het betroffen met name raadsinformatiebrieven en stand van zaken, daar waar nodig
komen deze nog na ontvangst aanvullende info ter bespreking op de agenda.
Het raadsvoorstel over de inzet van de extra rijksmiddelen wordt doorgezet naar de
raad.
commissievergadering 19 januari (jeugdhulp), Jannie:
1. Brief ouderplatform ZHZ inzake misstanden bij één van de grootste zorgaanbieders
(Horizon). Er blijken geen kinderen uit Dordrecht in de vestiging van de aanbieder te
verblijven. Vanuit de inkoop is er op dit moment geen aanleiding om stappen te
ondernemen. Vestiging is inmiddels gesloten. Het Ouderplatform grijpt de gelegenheid aan
om de ongeschiktheid/onwenselijkheid van (gesloten) 3-millieus voorzieningen uit te
spreken. Iets waar de voltallige cie. het mee eens is, echter een alternatief voor deze
doelgroep is niet zo makkelijk te realiseren. Afspraken:
• De bestuurder van Horizon wordt uitgenodigd voor een gesprek met de cie., zodat er
hoor en wederhoor kan plaatsvinden.
• De brief van het platform gaat ter kennisname naar het college en de cie. ontvangt een
afschrift van de beantwoording hiervan.
2. Rapport van advies meldpunt jeugd Dordrecht de bereikbaarheid van het jeugdteam en de
wijze van clientondersteuning zijn o.a. terugkerende thema’s in het overzicht van het
meldpunt. Vraag is hoe nu verder. In eerste instantie legt de cie. de bal terug bij het
meldpunt, men wil dat het meldpunt de aanbevelingen van meer inhoud voorziet en de
politieke beslispunten aangeeft. Het meldpunt, bij monde van de heer Roovers weigert dit
en stelt dat de cie. met het huidige rapport uit de voeten moet kunnen. Afspraken:
• Er komt binnen 6 weken een Raadsinformatiebrief (RIB), met daarin ook een
vervolgaanpak
• Na ontvangst van de RIB buigt de cie. zich over de vervolgaanpak en de vorm waarin
het gesprek hierover moet plaatsvinden
• Michiel van der Vlies (bestuurder MEE), wordt voor het vervolggesprek uitgenodigd
i.v.m. de rol van MEE bij cliëntondersteuning.
• De brief van het regionaal netwerk cliëntenparticipatie in de jeugdhulp wordt
meegenomen in het vervolggesprek en er wordt een vertegenwoordiger van het
netwerk uitgenodigd

•

An Theunissen (stichting Jeugdteams) gaat na wat de oorzaken zijn van de slechte
bereikbaarheid van de jeugdteams
NB. Het meldpunt geeft aan dat ze de indruk hebben dat het in 95% van de gevallen goed
gesteld is met de uitvoering van de jeugdhulp.
Reactie van de gemeente Dordrecht op Advies Beschermd Wonen en Opvang: er komt een
overleg met aanbieders over de overgang BW naar BT. Jan, Jannie, Hans, Mariette en Els (lid
van de Beleidsadviesraad HIA) bereiden het gesprek voor. Gerard wil aansluiten bij het
gesprek met de aanbieders.
8 van de 10 klanten waar Jan mee gesproken heeft, ter voorbereiding op het advies, willen
door-/meepraten. Het idee is om een Klankbordgroep te vormen met deze groep. En hen te
betrekken bij het 2de overleg met de aanbieders
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Nr./datum
1-28-9-20

Volgende vergadering 25 februari 2021 van 15.30-17.30 uur.

PM-lijst
Tamara Kinnigin, projectleider PEER-point, uitnodigen in Q1 2021

Door
Mariette

