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Verslag vergadering AW&JD, 24 maart 2021 

 
Aanwezig: Jannie Storm, Tjipke van der Plaats, Nick Bootsman, Dymph Smeele, Arie Kuperus 
(voorzitter), Ellen Molenaar, Ton Sins (leden) en Mariëtte Teunissen (beleidsinhoudelijk 
ondersteuner) 
Afwezig: Piet Boelsma en Hans Bax 
 

Agenda 
punt 

Omschrijving 

1 Huishoudelijk reglement 
Doel en belang: wat kun en mag je van elkaar verwachten. Afspraken die we met de 
gemeente willen maken, zoals de adviestermijn staan er niet in. Er is een Wmo-verordening 
waarin in hoofdstuk 6 de burger- en cliëntenparticipatie geregeld is. 
 
Rooster van aftreden: wordt vastgesteld. 
 
Voorzitter: na 31 maart wordt de vacature extern uitgezet. 
 
Vergaderingen: we gaan 1 keer in de 6 weken vergaderen, zie nieuwe planning in de bijlagen 
 
E-mailadres: alle leden hebben een e-mailadres met @adviesraadwmojeugddordrecht.nl  
 

2 Verslag 20 januari 2022: wordt vastgesteld.  
 

3 Voortgang/ ter bespreking 
 
Wijkgericht werken: 
West: heeft de afgelopen periode geëvalueerd en een schema opgesteld voor het komend 
jaar: ze richten zich op nieuwe en bestaande contacten in Wielwijk 
Centrum: wordt opgepakt 
Oost: ze hebben gesproken met het sociaal wijkteam en afspraak gemaakt met Buurtwerk.  
 
(Toekomst van de) Regionale Adviesraad: er komt een nieuwe voorzitter, Aaike Kamsteeg. 
Hij begint na de zomer. Jan blijft interim-voorzitter tot die tijd. 
 
Werkgroep Wonen: korte samenvatting van het onderzoek van de rekenkamer naar 
voldoende woningen in Dordrecht: er zijn 200 woningen minder in het sociale segment en er 
zijn 2000 extra woningzoekenden bijgekomen, vooral mensen uit Rotterdam. Voor het hogere 
segment loopt het goed, hier wordt wel voor gebouwd.  
 
Werkgroep Jeugd: adviezen op de verordening jeugdhulp. Op 21 april is een overleg met de 
gemeente over de beleidsregels, ook het Ouderplatform sluit aan. Op 7 juni is er een 
brainstormbijeenkomst om een Jongerennetwerk op te richten. Dymph, Piet en Mariette zijn 
hierbij betrokken.  
 
Verkiezingsdebat met de ouderenbonden op 25 februari: toelichting Arie. De voorbereiding 
samen met de drie ouderenbonden was leuk. Er waren 30 senioren, dat heeft te maken met 
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corona maar ook met de locatie. De locatie van de ouderenbond is van invloed op de 
deelnemers. In het vervolg willen we de bijeenkomst ook openstellen voor senioren die geen 
lid zijn van een ouderenbond. 
  
Communicatie/PR met achterban en netwerkpartners: we willen onze bekendheid vergroten. 
We gaan op zoek naar een vrijwilliger die de communicatie oppakt. Ellen wil ook meedenken.  
 
Thema voor de volgende vragenlijst voor het Inwonerspanel: noem 5 punten in Dordrecht 
die niet (goed) toegankelijk zijn en 5 punten waar rekening is gehouden met de 
toegankelijkheid, eventueel met foto’s. 
 

4 Volgende vergadering 18 mei 
Voorzitter: Dymph 

 


