Verslag vergadering AW&JD, 22 april 2021
Aanwezig: Jan Slappendel (voorzitter), Tjipke van der Plaats, Hans Bax, Nick Bootsman, Jannie
Storm, Gerard Bakker, Ellen Molenaar, Anke van der Lee, Arie Kuperus (leden) en Mariëtte Teunissen
(beleidsinhoudelijk ondersteuner)
Afwezig: Dymph Smeele
Agenda
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Omschrijving

2

Mededelingen/voortgang

Verslag van de vergadering van 25 maart 2021: wordt vastgesteld.

Toekomst van de Adviesraad:
• Datum bijeenkomst: 31 augustus
• Toekomst van de Regionale Adviesraad (zie voorstel) in relatie tot de aandachtsgebieden van onze Adviesraad. Het voorstel is om de Regionale Adviesraad te
verbreden met jeugd en de Participatiewet. Integraal werken wordt steeds belangrijker.
Jannie en Ellen hebben beiden kennis over/ervaring met de Participatiewet. Op de
bijeenkomst in september bespreken we of we de Adviesraad verbreden en ook
aandacht gaan besteden aan de Participatiewet (inclusief armoede).
Wijkgericht werken
Centrum: komt volgende week weer bij elkaar.
West: Jannie en Dymph hebben deelgenomen aan een digitaal overleg over de wijk
Crabbehof. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken en het uitwisselen van
elkaars aanbod. Jannie, Dymph en Hans gaan nav deze bijeenkomst in gesprek met Wijk voor
Wijk en de sociaal makelaar van Crabbehof, Patricia van Mourik. Er wordt nog een
vervolgbijeenkomst gepland.
Verder hebben Jannie en Hans een overleg gehad met Riet Duykers. Doel gesprek:
kennismaken en kijken op welke wijze we kunnen samenwerken. Jannie en Hans geven aan
dat de Adviesraad Wmo & Jeugd in contact wil komen met bewoners om erachter te komen:
Kennen ze de Wmo en Jeugdwet en de voorzieningen die hieronder vallen
Hoe ervaren ze de regelingen
Waar lopen ze tegen aan als ze een beroep op de regelingen doen
Wat missen ze in de regelgeving en het voorzieningenaanbod
Riet ligt toe wat de rol en het doel van de Buitenwacht is in Oud-Krispijn, welke activiteiten er
plaatsvinden en licht toe bij welke ontwikkelingen zij betrokken is. Riet is ook voorzitter van het
Armoedeplatform, wat ook is gehuisvest in de Buitenwacht. Ze vindt het een verrijking dat de
Adviesraad zich ook huisvest in de Buitenwacht.
Overzicht activiteiten en ontwikkelingen
1. In de Buitenwacht is dagelijks een koffie-inloop van 9.30 uur tot 12.30 uur. We zijn
welkom om hierbij regelmatig aan te sluiten en op die manier in contact te komen met
bewoners. Daarbij is het wel van belang dat we de tijd nemen om eerst kennis te
maken zodat men ons gaat vertrouwen en een zekere continuïteit brengen in onze
aanwezigheid.
2. De Buitenwacht is ook uitdeelpunt voor de Voedselbank. Mensen die pakketten
afhalen lopen veelal binnen voor een kop koffie of soep. Dit zou voor ons ook een
moment kunnen zijn om in contact te komen.
3. Riet wil graag een meldpunt voor bewoners waar ze zich kunnen melden met signalen
over armoede. In principe voor heel Dordrecht, maar te starten met een pilot in OudKrispijn. Ze wil hierin graag samenwerken met de Adviesraad. We spreken af dat we
dit bespreken met Jan en hierop terugkomen.
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4. Het is de bedoeling van de gemeente dat er in Dordrecht laagdrempelige
ontmoetingsplekken worden georganiseerd, circa 70 verdeeld over de stad. De aanpak
is volgens Riet top-down, Contour de Twern is hiervoor opdrachtnemer en bewoners
zijn (nog) niet of nauwelijks bij de ideevorming betrokken. Bij 10 plekken wil men gaan
werken met een mobielteam samengesteld uit personen van diverse organisaties en
disciplines. We zouden als adviesraad op een aantal plekken kunnen aansluiten, Riet
gaat na in hoeverre dit mogelijk is. Als het wel kan dan hebben we in elk gebied een
ingang naar bewoners toe.
5. Het platform armoede bestaat 10 jaar en wil hieraan aandacht schenken door het
houden van een enquête of focusgesprekken met mensen in armoede. De uitkomst
van deze gesprekken zal worden aangeboden aan de raad met als doel deze inzichten
te geven die gebruikt kunnen worden bij de opstelling van het volgende
collegeprogramma (verkiezingen volgend jaar.
6. De GG & GD (Arne Mellaart) doet onderzoek naar de relatie armoede en gezondheid.
7. Er zijn 8 ervaringsmaatjes opgeleid die de wijk (Oud-Krispijn) ingaan om mensen in
armoede te ondersteunen.
8. Er wordt veel samengewerkt met en gedaan door Stichting Urgente Noden (SUN). Ook
vanuit de sociale teams worden zij regelmatig benaderd. Idee is wel dat er ook een
beroep wordt gedaan op hen terwijl er feitelijk recht is op bijv. bijzondere bijstand.
Afspraken: Riet stuurt Jannie relevantie informatie over het meldpunt voor inwoners,
vroegsignalering, de presentatie armoedebeleid, het jaarverslag van SUN en het onderzoek
gezondheid en armoede.
Jannie en Hans bespreken:
Met Dymph de mogelijkheid om aan te sluiten bij de koffie-inloop en het uitdeelmoment
van de voedselbank en koppelen terug of en zo ja vanaf wanneer we dit gaan doen, wie dit
gaan doen en met welke frequentie.
Met de overige leden van de raad de optie om in elke gebied eventueel aan te sluiten bij
de mobiele teams.
Met Jan of we als adviesraad willen meewerken aan het opzetten van een meldpunt voor
bewoners
De uitkomst van bovenstaande stemt Jannie af met Riet.
Oost: op 20 mei is er een overleg met Helpende Handen en de SDD nav het signaal over het
met spoed inzetten van hulp/ondersteuning. Anke plant een volgend overleg.
Jeugdhulp, o.a.
• Terugkoppeling bijeenkomst 24 maart van het Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie
in de jeugdhulp: er zijn gesprekken geweest met Steven van Die, regionaal
portefeuillehouder jeugd en Ed Magnee, directeur a.i. van de SOJ op 23-4-21, met
Michiel van der Vlies, bestuurder van MEE/Vivenz op 26-4-21 en met de gemeente
Dordrecht op 11 juni.
Landelijk zijn er Drie speerpunten bij complexe problematiek geformuleerd die
naadloos aansluiten bij de 5 prioriteiten. Passend huisvesting wordt hier niet genoemd,
maar zowel uit landelijke publicaties als uit regionale/lokale pilots rond huisvesting
komt naar voren dat hier een bottleneck zit.
•

Terugkoppeling gesprek met Elles van Kampen van de gemeente Dordrecht,
betrokken bij 18-/18+: het overleg was teleurstellend. Ze doet net of alles nog moet
gaan beginnen, ze is nog in een verkende fase.

•

Jan was bij een overleg over de integrale klantroute. Begin 2015 is er een lijst gemaakt
met ‘zware gevallen’. Deze lijst is tot nu toe niet afgenomen.

VN-verdrag: na de zomer houden we de schouw. Er komen flyers/hangers in het kader van
bewustwording.
Samen Dordt: een zorglijn vanuit een kerkelijke hoek. Het lijkt of het een zorglijn van de
gemeente is. Er zijn meer organisaties die iets dergelijks opzetten. De intentie is goed, ze
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bieden hulp aan alle inwoners die dat willen. We kunnen hen gebruiken om signalen op te
halen. Hans en Jan gaan met hen in gesprek.
Terugkoppeling
• Overleg dementiescan met Linda Huizer op 16 april jl. toelichting Arie en Jan: er
gebeurt in Dordrecht al best veel op dementiegebied. Knelpunten zijn de wachtlijst
voor de casemanager en respijtzorg wordt nog onvoldoende benut.
Mantelzorgers kunnen een beroep doen op aanwezigheidszorg. Iemand is aanwezig
ter ontlasting van de mantelzorger (het is een laagdrempelige vorm van respijtzorg).
De casemanager kan dit (snel) regelen. Een van de wensen is dat de casemanager
zelf kan indiceren, maar dat mag/kan nog niet. Verder werd aangegeven dat het lastig
is om bij migranten ‘binnen te komen’ (dit is ook onze ervaring).
Vanuit Drechtzorg is er een overleg van de Ketenzorg Dementie. Arie is ook naar dit
overleg geweest. Binnenkort heeft hij overleg met het Spectrum en het Parkhuis.
•

Overleg met Gemma Smid, directeur sociaal domein gemeente Dordrecht op 13 april
jl. Op 15 juni is er een vervolgoverleg waarin Gemma een toelichting geeft op de
perspectiefbenadering. We willen twee keer per jaar een overleg met haar.
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Gemeenteraadsverkiezingen: op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.
We maken een lijstje met aandachtspunten die we mee willen geven aan de politieke partijen.
Nog voor de zomer sturen we een brief met deze aandachtspunten. Na de vakantie gaan we in
gesprek nav onze punten.
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Signalen: Riet Duikers gaf aan dat je met een Dordtpas naar activiteiten buiten Dordrecht kan,
zoals een dierentuin, maar de treinreis moet je zelf betalen. Ook het leergeld gaat nu via de
Dordtpas. Ouders kunnen zelf bepalen waar ze het budget op de pas voor inzetten. Dit zou
kunnen betekenen dat kinderen niet kunnen participeren omdat het budget al op is. We
houden dit in de gaten.
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Volgende vergadering: 20 mei 2021 van 15.30-17.30 uur.

Actielijst
1 25-3-21
1 22-4-21

Onderwerp
Foto’s voor de website
Overleg Cor van Verk over sociale huurwoningen

Wie
Gerard
Jan
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