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Verslag vergadering AW&JD, 16 december 2021 
 
Aanwezig: Jannie Storm (voorzitter), Tjipke van der Plaats, Ton Sins, Nick Bootsman, Dymph Smeele, 
Arie Kuperus, Piet Boelsma, Ellen Molenaar, Gerard Bakker, Hans Bax (leden) en Mariëtte Teunissen 
(beleidsinhoudelijk ondersteuner) 
 
Afwezig: Ton Sins 
 

Agenda 
punt 

Omschrijving 

1 Verslag 16 december 2021: verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van: 
 

• Werkbezoek bij wijk voor wijk wordt uitgesteld naar 12 mei. 

• Inwonerspanel: we willen meer leden. De flyer is op de website gezet en er worden 
flyers gedrukt die we neerleggen bij ontmoetingsplekken, wijkteams, bibliotheken. 

• Nieuwkomers: begeleiding door vluchtelingenwerk stopt na een jaar. Ze beheersen 
de Nederlands taal onvoldoende en lezen de brieven van de overheid/instanties niet. 
Ze worden aan hun lot overgelaten en vereenzamen. We vinden het een taak van de 
sociale wijkteams, zij moeten het eerste aanspreekpunt zijn. Mogelijk is de opvang 
beter geregeld door de wet op de inburgering. We besluiten dit signaal niet verder uit 
te zoeken, er ligt genoeg op ‘ons bordje’.  
 

2 Voortgang/ ter bespreking 
 
Wijkgericht werken: 
Oost: heeft een afspraak gemaakt met het wijkteam. 
West: zijn bij het sociale wijkteam (Prinsemarij) geweest, verslag volgt. Ze gaan een agenda 
opstellen voor de komende tijd, waaronder het onderhouden van de contacten. 
Centrum: nog niets gedaan. Er zijn veel ontmoetingsplekken in het centrum waarmee 
contacten gelegd kunnen worden. Ellen maakt een plan van aanpak. Jannie denkt hierin mee. 
(Toekomst van de) Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden: zie verslag vergadering 
Regionale Adviesraad op 20 december 2021 en 10 januari 2022. Op 24 januari is er een extra 
vergadering over de aanbesteding van het doelgroepenvervoer, waaronder de Drechthopper.  
De Regionale Adviesraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Was- en strijkservice: mensen die een uitkering hebben, gaan dit doen. Uit ervaring weten we 
dat zij niet altijd even gemotiveerd zijn. De vraag is of mensen waar zij voor wassen/ strijken 
goed geholpen zijn als iemand niet gemotiveerd is. We houden dit in de gaten. 
 
Werkgroep Wonen: komen op 21 januari bij elkaar, zie ook verslagen in de mail van Arie van 
24-1. De werkgroep wil contacten met cliënten BW. Mogelijk kan dit via het werkgroepje dat 
Jan had. De Rekenkamer van Dordrecht doet een onderzoek naar dakloze jongeren in 
Dordrecht. Ellen zoekt uit wat de aanleiding is. Verder heeft de rekenkamer een onderzoek 
gedaan naar voldoende woningen in Dordrecht. Ellen geeft een korte samenvatting hiervan 
op de volgende vergadering. 
 
Werkgroep Jeugd: Jannie heeft, samen met het Ouderplatform, met spoed een advies 
uitgebracht over de concept-verordening van de jeugdhulp. We hebben op 9 november 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Doe-mee-aan-het-Inwonerspanel-van-Dordrecht.pdf
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2022/jan/Wet_Inburgering_2021_vanaf_1_januari_2022
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/wp-content/uploads/2021/02/Verslag-Reg.-Adviesraad-Wmo-Drechtsteden-16-december-2021.pdf
https://www.regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl/oproep-voorzitter-regionale-adviesraad/
file:///C:/Users/MariÃ«tteTeunissenLee/Downloads/Een%20huis%20voor%20iedereen%20-%20Deel%201%20Beschikbaarheid%20woningen%20(2).pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/advies-verordening-jeugdhulp/
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samen met het regionale netwerk input gegeven. We zouden de concept-verordening krijgen, 
maar niet gehad. De concept-verordening en ons advies zijn op 18 januari besproken in de 
Commissie Sociale Leefomgeving. Geen enkele fractie kon instemmen met de verordening. 
Op 8 februari is de volgende bespreking. Dit geeft ons de kans een uitgebreider advies uit te 
brengen, samen met het Ouderplatform. 
 
Werkgroep Dordt Inclusief: Nick, Dymph en een paar leden van de werkgroep hebben 
gesproken met Trivire over nieuwbouwplannen. Trivire gaf aan dat het aantal levensloop- 
bestendige woningen is gebaseerd op de vraag in zoverre zij hier zelf inzicht in hebben. Maar 
de vraag is volgens ons veel groter. Wat is de behoefte aan levensloopbestendige woningen 
voor de komende tien jaar? Reactie van Saskia Kaarsgaren (Senior Beleidsadviseur Wonen) 
via de mail (24-1-22) op deze vraag: ‘We hebben al Dordrecht een indicatief beeld van de 
behoefte aan woningen voor senioren in onze bouwambitie. In het ambitiedocument staat dit 
onder meer in de tabel op bladzijde 9. De woningbehoefteraming is op dit moment 
overwegend een vertaling vanuit landelijk bekende cijfers naar de Dordtse situatie. In twee 
van de drie geschetste scenario's in het ambitiedocument is nader onderzoek naar de 
woningbehoefte en het aanbod op lokaal niveau opgenomen. Het is aan de nieuwe 
gemeenteraad om hier heldere keuzes in te maken’. 
 
Informatie over regels over aangepast bouwen: Nick en Ellen zoeken hier informatie over. 
Indien nodig kan het ook via Jannie. 
 
Werkgroep Wmo: is dit jaar nog niet bij elkaar geweest. Tjipke heeft een document opgesteld 
voor de leden en plant een overleg. 
 
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO): samen met het Ouderplatform hebben we hier 
een advies over uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies is de Raadsinformatiebrief 
aangepast. In de vergadering van de Commissie Sociale Leefomgeving is bepaald dat er meer 
budget beschikbaar gesteld moet worden. De functie van OCO wordt in Dordrecht uitgevoerd 
door MEE/Vivenz. Samen met het Ouderplatform als onderaannemer.  
 
Verkiezingsdebat met de ouderenbonden op 18 februari 
 
Uw hulpwijzer: verassend leuk en inzichtelijk. In Dordrecht hebben we meer voorzieningen 
dan in HI Ambacht. Er zou per gebied een overzicht kunnen komen. Daarnaast zijn er 
stedelijke punten, zoals de SDD. Een papieren versie is erg prettig. Mariette bespreekt dit met 
Helma Seelen. 
 

5  Verzetten van vergaderingen: de vergadering van 21 april wordt verzet naar 20 april en die 
van 19 mei naar 18 mei. Tijd blijft hetzelfde.  
Thema’s voor de vergadering op 24 februari: huishoudelijk reglement, rooster van aftreden.  
Voorzitter: Arie 
 
Vier keer per jaar hebben we een borrel na afloop van de vergadering. We vergaderen dan 
steeds op een andere plek. 
 

 Ter informatie: 

• Vragen en adviezen nav de bijeenkomst over BW en huisvesting kwetsbare groepen 
op 30-11-21 en reactie hierop. 

• Vragen, zorgen en opmerkingen mbt de gegevensbescherming van de Adviesraad, uit 
de regio en de reactie hierop. 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/advies-verordening-jeugdhulp/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/01/Ambitiedocument-wonen-senioren.def_.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wonen-en-zorg-voor-senioren/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/visie-op-onafhankelijke-clientondersteuning/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/Uitnodiging-politiek-debat-op-18-februari-2022.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Vragen-en-adviezen-nav-de-presentaties-op-30-november-2021.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reactie-WMO-Adviesraden-30-11-21-v211216.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgen-vragen-of-opmerkingen-over-de-gegevensbescherming.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgen-vragen-of-opmerkingen-over-de-gegevensbescherming-regio.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211221-Reactie-op-vragen-Wmo-adviesraden-bij-gegevensbescherming-PHU-afspraken.pdf
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• Advies over de managementrapportage van het sociaal wijkteam 

• Verslag Inwonerspanel ‘Senioren willen verhuizen en willen kwaliteit’. Er komt een 
uitzending over dit item op RTV Dordt. 

• Signalen maatwerkvoorzieningen en de reactie hierop. We hebben aan de SDD 
gevraagd ons op de hoogte te houden van de gesprekken die ze gaan voeren. 

 

 

Actielijst Onderwerp Wie 

1 20-5-
21 

Leden werven voor het Inwonerspanel Iedereen 

2 20-5-
21 

Wie is wie voor de website 
 

Gerard 

1 20-1-
22 

Evaluatie van de werkgroepen en het wijkgericht 
werken in juni (evaluatie verspreiden)/juli 2022 
(evaluatie bespreken) 

Mariette 

2 20-1-
22 

Maatschappelijke opvang Leger des Heils: welke 
ervaringen hebben mensen met deze opvang? Als 
je je er niet thuis voelt, heb je een probleem.  
Thema daklozenopvang: de voorzitter van de 
cliëntenraad van het Leger des Heils stelt voor te 
stoppen met de opvang van daklozen. Housing 
First is een betere oplossing. 
 

Ellen neemt contact op met de 
voorzitter van de cliëntenraad van 
het Leger en bespreekt dit met de 
werkgroep wonen. 

 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/Reactie-KPIs-Sociaal-Wijkteam.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wonen-voor-senioren-in-dordrecht/
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/signalen-maatwerkvoorzieningen/
https://housingfirstnederland.nl/model/
https://housingfirstnederland.nl/model/

