
                    
 

   Notulen  
 
Donderdag 13 oktober  2022 van 15.30-17.30 uur 
Locatie: Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 
Voorzitter: Piet 
Aanwezig: Jannie, Piet, Arie, Tjipke, Ellen, Nick, Ton, Dymph, Hans, Mariëtte en Naomi (notulen).  
 

Agenda- 
punt 

Omschrijving  
 

1 Welkom  

2 Verslag 30 september 2022: vaststellen en actielijst door Piet.  
Dymph heeft een voorstel voor de extra ondersteuning m.b.t. verjaardagen. De eerste die jarig is, zorgt voor 
de volgende die jarig is. Zo is iedereen betrokken en medeverantwoordelijk.  
Mariëtte stuurt een lijstje rond, zie bijlagen.  

3 Terugblik op de bijeenkomst met de ambtenaren op 11 oktober jl. 
 
Het was een positieve en open bijeenkomst. De ambtenaren die aanwezig waren, zijn enthousiast en 
betrokken. De ambtenaren waren onder de indruk wat wij als adviesraad allemaal ondernemen. Gemma 
heeft ons gecomplimenteerd over de kennis en kunde. 
De ambtenaren die niet aanwezig waren en/of zich niet hebben afgemeld, zullen worden aangesproken door 
Gemma en Mireille.  
 
Vanuit de gemeente is aangegeven dat wij de beleidsagenda zullen ontvangen, zodat we kunnen kijken bij 
welke onderwerpen we in 2023 kunnen aansluiten en meedenken.  
 
Ook zal er aan elke werkgroep een ambtenaar worden gekoppeld als aanspreekpunt. Zo worden de lijntjes 
korter.  
 
We hebben met elkaar afgesproken dat dit overleg jaarlijks zal worden ingepland.  
 

4 Voorbereiden bijeenkomst ‘evaluatie beleid sociaal domein’. Wat willen we inbrengen namens de 
Adviesraad? 
Ellen, Hans, Nick en Dymph gaan hiernaartoe 
 
Thema’s die centraal zullen staan:  

• Sterke basis in de stad 

• Vroeg signalering en preventie  

• Snelle en passende hulp 
 

Centrale vragen die zijn meegegeven:  

• Wat hebben we de afgelopen 4 jaar met elkaar bereikt? 

• Waar zijn we trots op? 

• Waar willen we meer van? 

• Waar kunnen we nog in groeien? 
 
Ervaringen vanuit de raad om mee te nemen naar de vergadering 

• De inloopplekken die er nu zijn, kunnen kwalitatief beter en meer invulling krijgen.  
De behoefte vanuit de wijk is een centraal aanspreekpunt, waar inwoners hun vragen kunnen stellen 
en worden beantwoord. Als het nodig is moet er een warme overdracht plaats vinden naar de 
wijkteams.   

• Waar zit de kracht en de zwakte van zelfredzaamheid?  
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Er wordt op dit moment weinig tot niets getoetst in de praktijk, terwijl dit wel is benoemd door de 
directie van de Sociale Dienst.  

• De ontwikkeling niet van onderaf, maar van bovenaf. Van burger naar de professional.  
 
Waar zijn we trots op? 

• Eén integraal beleid voor het sociaal domein met één verordening 

• Onafhankelijke cliëntenondersteuning 

• Meer inzet van ervaringsdeskundigen  
 
Waar willen we meer van? 

• Meer betrokkenheid van het stadskantoor in de wijken  
De bewoner regisseur maken van hun eigen leven.  

• Van wantrouwen naar vertrouwen.  
 
De afgelopen vier jaar  
Weten we als adviesraad voldoende van wat er afgelopen vier jaar is gebeurd? Eigenlijk niet. Er is 
onvoldoende teruggekomen vanuit de gemeente.  
Zo ook voor dit overleg. De agenda is te laat gekomen, om het overleg goed voor te kunnen bereiden. Deze 
vraag zal vanavond terug worden gelegd bij de gemeente.  
  

5 Volgende vergaderingen:  
24 november. Voorzitter: Jannie, Locatie: De Admiraal -Zaal 4 
15 december met etentje bij de Koloriet, we laten eten komen. Ook aandacht voor het afscheid van Mariëtte. 
Voorzitter: Jannie  
 
Rondvraag en sluiting  

• Arie: Vrijwilligerspas. Gemeente wil hier niet meer investeren, alleen nog in de Dordtpas. We zijn als 
adviesraad niet betrokken, maar steunen de voortzetting van de vrijwilligerspas wel. 

• Ellen: Bij het FOT geweest. Gesproken over het enthousiasmeren van burgers voor het werken in de 
zorg. Flyers komen en vraag of wij op de website willen zetten en delen via social media.  

 

Actielijst Onderwerp Wie 

1 20-5-
21 

Leden werven voor het Inwonerspanel Iedereen 

1 30-9-
22 

Contacten leggen met migrantenorganisaties Naomi/Mariette maken een opzet. Agenderen 
voor 24 november 

2 30-9-
22 

Profielschets leden/voorzitter aanpassen ivm 
subsidierelatie met de gemeente 

Naomi/Mariette passen de profielschets aan. 
Agenderen voor 24 november 

3 30-9-
22 

Waar nodig aanpassen Huishoudelijk Reglement 
mbt het mandaat namens de Adviesraad 

Naomi/Mariette passen het Huishoudelijk 
Reglement aan. Agenderen voor 15 december 

 


