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Verslag vergadering AW&JD, 30 september 2022 
 
Aanwezig: Ton Sins (voorzitter), Jannie Storm, Tjipke van der Plaats, Nick Bootsman, Arie Kuperus, 
Dymph Smeele, Piet Boelsma (leden), Mariëtte Teunissen en Naomi Ziere (beleidsinhoudelijk 
ondersteuners) 
Afwezig: Ellen Molenaar en Hans Bax 
 

Agenda 
punt 

Omschrijving 

1 Kennismaken met Naomi Ziere (opvolger van Mariette): iedereen stelt zich kort voor. 
 

2 Verslag 30 juni 2022: wordt vastgesteld. Nav: Aanbesteding sociale wijkteams: er is nu één 
partij over, bestaande uit drie organisaties, dat zijn bestaande organisaties. Zo blijft de 
continuïteit van dienstverlening behouden. De drie organisatie moeten goed samenwerken 
en met één gezicht naar buiten komen. Jannie en Dymph hebben in hun gesprek met de 
gemeente aangegeven dat de organisaties hier tijd voor moeten krijgen.  We missen nog de 
kwaliteitsslag. Rond 12 november is de gunning. Het is een contract voor vier jaar, met een 
verlening van vier jaar en dan kan het nog een jaar verlengd worden. 
 

3 Voortgang/ ter bespreking 
 
Jaarplan 2023: 

• Gipsteam. Bericht van de coördinator (3-10-220): ‘alle leden van het Gips-team 
vinden dat ze na de herfstvakantie weer van start kunnen’. Hij houdt Mariette op de 
hoogte.  

• We zijn als Adviesraad niet divers. We gaan in gesprek met migrantenorganisaties. 
We hebben twee tot drie keer per jaar een overleg met de ouderenbonden, dat 
kunnen we ook doen met migrantenorganisaties. Zo halen we toch signalen op. We 
moeten aansluiten bij hun cultuur. 

• Daarnaast zijn we geen afspiegeling van de Dordtse samenleving. We halen wel 
signalen op via het wijkgericht werken. We zoeken contacten met de verschillende 
doelgroepen. Op deze manier zijn we wel een afspiegeling. 

• De opdracht voor de studenten van HBO Drechtsteden is nog niet gestart. 
Bovenstaande punten worden verwerkt in het Jaarplan. 
 
Voorbereiden bijeenkomst op 11 oktober met de ambtenaren. Het gaat om kennismaken 
met elkaar. 
 
Vergadering 13 oktober: we bereiden de bijeenkomst ‘evaluatie beleid sociaal domein’ voor.  
Ellen, Nick (als het toegankelijk is), Hans en Dymph gaan.. Verder evalueren we de 
werkgroepen. Alle andere punten schuiven we door naar 24 november. 
 

4 Volgende vergaderingen:  
13 oktober. Voorzitter: Piet 
24 november. Voorzitter: Janie 
15 december Voorzitter: Jannie 

 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Aanbesteding-Sociaal-Wijkteam-Buurtwerk-en-Jongerenwerk-2023-2026.pdf

