Verslag vergadering AW&JD, 25 maart 2021
Aanwezig: Jan Slappendel (voorzitter), Tjipke van der Plaats, Hans Bax, 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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Omschrijving
Verslag van de vergadering van 25 februari 2021: wordt vastgesteld. Naar aanleiding van:
Wonen: volgens de Palt-afspraken 2010-2020 Drechtsteden (= Prestatieafspraken tussen
woningcorporaties en gemeenten in de Drechtsteden) was het aandeel sociale huur in
Dordrecht 38% van de woningvoorraad en dit percentage zou moeten zakken naar 30% in
2020. In de laatste Woningmarktanalyse Drechtsteden is anno 2020 nog maar 28% van de
Dordtse woningvoorraad een sociale huurwoning. Dat betekent dat er in 2010 20.000 sociale
huurwoningen waren en in 2020 nog maar 14.700. Een afname van 26,5%.
Jan heeft een overleg met Cor van Verk om door te praten over deze cijfers. De woonvisie is
besproken in de commissie. Cor gaf toen aan dat het aantal sociale huurwoningen op peil
moet blijven.
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Mededelingen/voortgang
Toekomst van de Adviesraad: stukken waren bijgevoegd ter informatie en als denkrichting.
Naast de datum van 24 juni reserveren we ook een datum in mei voor de bijeenkomst.
We bespreken dan de stukken die door Jannie, Jan en Mariette zijn opgesteld. Er komt ook
een zelfevaluatie: stilstaan bij hoe we werken en hoe we willen werken.
Wijkgericht werken:
Centrum: ze gaan het wijkcentrum en de wijkagent benaderen om signalen op te halen.
West: ze sluiten aan bij het wijkgesprek Crabbehof op 12 april. Riet Duijkers is bezig met het
opzetten van een bewonersplatform Oud-Krispijn. Binnenkort is er een overleg met haar.
Zodra de coronaregels het toelaten, gaan ze op pad.
Oost
Signalen jongerenwerk Sterrenburg (Anke heeft met een jongerenwerker gesproken). Deze
punten leggen ze naast de andere wijkgesprekken en kijken waar de gemene deler ligt.
• Veel activiteiten gaan niet door. Er is fysiek te weinig ruimte om met grote groepen aan
de slag te gaan, ook het erop uitgaan met een groep kan nu niet.
• Veel jongeren zijn uit beeld doordat ze niet naar school gaan, geen sport beoefenen,
het sociale leven volledig is weggevallen. Dit gaat iets betekenen voor na corona. Hoe
krijg je hen weer in beeld?
• Problemen: vooral burn-out klachten en depressies. De aantallen nemen snel toe. Het
is nu al duidelijk dat er 'na corona' extra middelen nodig zijn, want er komt een grote
groep aan met diverse problemen. Er moet extra ingezet worden op ambulante
diensten, inzet extra mensen om meerdere groepen te kunnen begeleiden. En vooral
de individuele trajecten zullen drastisch stijgen. We weten dat dit gaat komen,
belangrijk dat de gemeente nu al uit verschillende hoeken dit signaal ontvangt.
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Helpende Handen:1 Jan en Tjipke hebben met hen gesproken. Ze zijn actief in Dordrecht en
Alblasserdam. Wat betreft hun ervaringen met de wijkteams geven ze aan dat het afhankelijk is
van de persoon met wie je te maken hebt en dat er een groot verloop is.
Knelpunt: bij een spoedaanvraag kan het 6 weken duren voordat de indicatie gesteld is en hulp
ingezet kan worden. Mariette geeft dit signaal door aan de SDD. Er komt een gesprek met de
SDD en Helpende Handen, Jan, Tjipke en Mariette sluiten ook aan.
Jeugdhulp, verslag bijeenkomst 24 maart van het Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in
de jeugdhulp.
De aanbesteding voor de jeugdhulp is uitgesteld tot juni 2021.
VN-verdrag: zie verslag.
PR/website: er komen ook nog foto’s bij. Gerard stemt dit af met Hans en Anke. Ook de
teksten moeten aangepast worden. Reacties naar Ellen, Gerard en Mariette
De Stem van de Drechtsteden/ZHZ: Jan en Mariette hebben op 9 april een overleg met het
OCD om te bespreken wat zij voor ons kunnen doen.
Als we er een succes van willen maken, moeten we samenwerken met andere partijen. Er
moet een plan van aanpak komen, commitment en financiering (mogelijk ook bij fondsen).
Terugkoppeling
• Bijeenkomst met aanbieders overgang BW naar BT op 4 maart We organiseren samen
met de SDD een vervolgbijeenkomst op 8 juli.
• Hans en Jan zijn bij De Foyer geweest. Voor iedere klant is een behandelaar, het is
maatwerk. De 22 klanten wonen in ‘gewone’ huizen. Er is nooit 100% toezicht, klanten
kunnen weg. In De Foyer wonen klanten met zware problematiek. Omdat de klinische
hulp wordt afgebouwd, komen er meer klanten met zware problematiek. Het bouwen
aan de overgang naar buiten is lastig, er zou een tussenvoorziening moeten komen.
• Overleg met Arie Slob, vertegenwoordiger Alzheimer Nederland. Jan, Arie en Ellen
hebben met hem gesproken. De volgende stap is een overleg met Linda Huizer over
de dementiescan op 9 april.
Regionale adviesraad, vergadering van 22 maart: toelichting Tjipke
Tjipke pleit voor een brede regionale adviesraad, dus ook verbinding met het Jeugd Ervaringen
Team en de Cliëntenraad Regio Drechtsteden. Als de lokale adviesraden gezamenlijk
optrekken, staan ze sterker, mogelijk word je anders tegen elkaar uitgespeeld. We willen in
ieder geval samen over de Wmo praten en zo mogelijk uitbreiden met jeugdhulp en de
Participatiewet.
Op 19 april is er een voorzittersoverleg. Input voor die tijd naar Jan.
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Volgende vergadering 22 april 2021 van 15.30-17.30 uur. Er is nog geen thema.
Elles van Kampen, beleidsmedewerker van de gemeente Dordrecht, betrokken bij 18-/18+ kan
niet. We maken met haar een aparte afspraak.

De blauwe onderstreepte tekstdelen verwijzen naar een link.
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