
 

Concept notulen 24 november 2022 

Locatie: Wijkcentrum De Admiraal, Admiraalsplein 168, vergaderzaal 4 

Aanwezig: Jannie Storm (voorzitter), Arie Kuperus, Tjipke van der Plaats, Ellen Molenaar, Nick 
Bootsman, Ton Sins, Dymph Smeele, Hans Bax, Mariëtte Teunissen en Naomi Ziere (notulen). 

Afwezig: Piet Boelsma 

 

1.  Welkom 
Nick heeft van de week aangekondigd de adviesraad te gaan verlaten. Vandaag is hij voor 
het laatst bij de vergadering.  

2.  Kennismaking Leon Elvira, vrijwilliger communicatie 
Hij vindt het leuk om met media en communicatie bezig te zijn.  
Elke eerste donderdag van de maand komen Leon, Ellen en Tjipke bij elkaar om met Leon 
af te stemmen of er aanvragen zijn. Mariëtte zal hier zo nodig bij aansluiten. Het verzoek is 
aanvragen of wensen voor communicatie via Tjipke en/of Ellen te laten lopen. Zij zullen dit 
oppakken met Leon.  Er zal een verslag van dit maandelijkse overleg worden gemaakt en 
rondgestuurd.   
 

3.  Verslag 13 oktober 2022 is vastgesteld.  
Is er al bekend welke ambtenaren er aan de werkgroepen zijn gekoppeld? 
Nee, dit nemen we mee naar het overleg met Gemma Smid op 29 november. De lijst die 
we nu hebben, wordt geactualiseerd. 
 
Evaluatie beleid sociaal domein: De avond was vooral om af te tasten hoe we er op dit 
moment voorstaan. Het was een plezierig gesprek, maar er was geen duidelijk doel of 
resultaat. Dit wordt in januari vervolgd. Het zou goed zijn als we op dat moment een 
terugkoppeling krijgen van wat er zal worden opgepakt.  
 
Wat zit er vast aan het integrale verordening: In het overleg met de ambtenaren op 11 
oktober is er gesproken over het opzetten van het integrale beleidsplan voor Dordrecht. 
De andere Drechtsteden doen dit niet. De eerstvolgende sessie is in het eerste kwartaal. 

4.  Terugkoppeling vanuit de Regionale Raad  
Maandag 21 november heeft Tjipke een korte toelichting geven in de Regionale adviesraad 
over deze adviesraad. Men vroeg zich af of er nog wel tijd is voor andere dingen. Andere 
raden waren onder de indruk van hoe actief de adviesraad is. De vraag is gekomen of wij 
de informatie over onze raad willen delen met andere raden in de Drechtsteden. Het gaat 
er voornamelijk om dat als andere adviesraden een vraag hebben m.b.t. een bepaald 
onderwerp ze weten wie ze kunnen benaderen. Mocht hier een vervolg op komen, zal dit 
uitgebreider worden besproken.   

5.  Alles wat met de toekomst te maken heeft, bespreken we met Mirjam.  
We doen nu de evaluatie van de werkgroepen en het voorzitterschap. Hieruit komen 
punten die Naomi en Mariëtte verwerken in een verslag wat ook wordt gedeeld met 
Mirjam.  

6.  Evaluatie werkgroepen: Per werkgroep neemt de trekker het woord. Andere leden vullen 
aan.  
 



Wonen (Ellen)  Ellen, Ton, Hans en Arie  
Hoe gaat het? De werkgroep heeft op de eigen planning staan om op 9 december te 
evalueren. Op dit moment is het gevoel dat het goed draait, dat er goed op elkaar wordt 
ingespeeld. Er is sprake van een echt teamgevoel waarbij iedereen zijn of haar eigen 
kwaliteiten heeft. Daar is iedereen tevreden over. De werkgroep voelt zich op dit moment 
compleet.  
 
Relatie tussen de werkgroep en de adviesraad Er is behoefte om te sparren en af en toe 
even af te stemmen, bijvoorbeeld met de voorzitter. De werkgroep zelf heeft inmiddels 
contacten opgebouwd en krijgt steeds meer input vanuit buiten.  
 
Notulen Het is nu de afspraak de notulen van de werkgroep naar Naomi/Mariëtte toe te 
sturen. Dit wordt vervolgens meegestuurd met de stukken van de vergadering, maar er 
komen weinig tot geen reacties op. De terugkoppeling van waar je mee bezig bent wordt 
hierdoor gemist.  
 
Idee Ellen oppert het idee om eens in de zoveel tijd een werkgroep, in de vergadering, te 
laten vertellen waar ze mee bezig zijn en waar ze zich op willen richten. Hier kan dan 
feedback op worden gegeven. Dit kan een vast agendapunt zijn.  
 
Vraag De vergaderingen zijn nu één keer in de zes weken. De vraag is of dit naar eens per 
maand kan, met uitzondering van juli en december (10 keer ipv 8 keer) 
 
Behoefte/wens Een (concreet) jaarplan. Die is er nu voor de gehele adviesraad, maar die is 
mogelijk niet concreet genoeg. Dit zou ook per werkgroep kunnen. Alles wat je doet moet 
geborgd zijn in een overkoepeld jaarplan wat richting geeft per werkgroep. De adviesraad 
moet altijd een toetsplek zijn. Met een jaarplan verplicht je jezelf om dit echt te doen.  
 
Budget Er wordt geld uitgegeven, bijvoorbeeld voor de klankbordgroep. Dit gaat dan om 
een ruimte die gratis kan worden gebruikt, ‘in ruil voor’ consumpties. Mogelijk kan elke 
werkgroep een klein budget krijgen wat ‘vrij’ kan worden gebruikt.  
 
Wmo (Tjipke)  Tjipke, Jannie, Arie, Hans, Ton  
 
Hoe gaat het? De werkgroep vergadert in de Buitenwacht. Tjipke notuleert en stelt de 
agenda op. Qua leden voelt het, op dit moment, compleet.  
Tussen de werkgroepen is de manier waarop je de dingen aanvliegt verschillend. Tjipke 
geeft aan bijvoorbeeld ook de input die vanuit de Regionale adviesraad komt, te 
bespreken met de werkgroep en andersom de input mee te nemen naar de Regionale 
raad.  
 
Kennis en ervaring In de werkgroep is afgesproken tot waar ze zich beperken en op richten. 
Dat zijn in eerste instantie maatwerkvoorzieningen en de persoonlijke aandachtsgebieden 
waar de leden zich mee bezighouden. Fijn dat er nu wordt ‘gericht’ (op bepaalde 
onderwerpen) en daarmee de diepte in kan worden gegaan. Er wordt met elkaar 
nagedacht waar de aandacht in 2023 naar toe moet gaan en hoe dit past in het beeld van 
de adviesraad. Er wordt gezocht naar meer verbinding en verdieping.  
 
Budget Op dit moment maakt de werkgroep geen kosten. Er zijn nog geen acties geweest 
waarin dat nodig is geweest.  
 
 



Jeugd/Jongerennetwerk (Dymph) Jannie, Piet en Dymph  
 
Hoe gaat het? Afgelopen jaar is er veel tijd in de beleidsstukken over o.a. de verordening 
gegaan. Er is een keuze gemaakt om de focus, op dit moment, op het jongerennetwerk te 
richten. De werkgroep weet wat er leeft onder jongeren, maar wil ook graag jongeren een 
stem geven en deze laten horen.  
 
Jongerennetwerk De bijeenkomst van het jongerennetwerk krijgt nog een vervolg, de 
vraag is nog hoe. Mentale gezondheid en de financiële basis zijn grote thema’s die leven.  
 
Vergaderen en leden De werkgroep komt één keer per maand bij elkaar bij een van de 
leden thuis. Er wordt gebruik gemaakt van wisselend voorzitterschap. De groep kan 
versterking gebruiken. 
 
Budget Op dit moment worden er voornamelijk kosten voor het Jongerennetwerk 
gemaakt.  
 
Relatie tussen de werkgroep en de adviesraad Grote thema’s worden altijd teruggekoppeld 
in de adviesraad.  
 
Wens Er is een wens om meer contacten te gaan leggen die van toegevoegde waarden zijn 
voor de werkgroep.  
 
Inclusief (Nick) Dymph en Nick 
 
Hoe gaat het? Er is een goede start gemaakt sinds de werkgroep in 2021 is begonnen. De 
werkgroep komt eens per maand, online, bij elkaar. Voor de toekomst is het belangrijk dat 
de werkgroep blijft draaien op actieve leden. De mix van leden maakt het leuk, maar 
vraagt ook veel aandacht van de voorzitter.  
 
Aandachtspunten voor de toekomst Versterken van het team dat mee wil denken. Er is een 
advertentie de deur uit gegaan voor de werving.  De werkgroep wil verbreden in diversiteit 
(slechtziend, slechthorend, epilepsie). 
 
De insteek van de werkgroep is vooral om prikkels uit te delen. De uitreiking van de 
pluimen is hier een voorbeeld van. Het ambitieniveau moet niet te hoog liggen, twee 
acties per jaar is voldoende.  
 
Ondersteuning Alberta notuleert bij de werkgroep. De vraag/discussie is of deze 
ondersteuning nodig is. De meningen zijn verschillend. De consequentie kan zijn dat leden 
afhaken. Nick stopt, Dymph neemt dit niet over. De taken moeten dus worden belegd bij 
iemand anders.  
De werkgroep geeft aan dat ze het niet kunnen zonder ondersteuning. Dit is besproken in 
een eerder evaluatie met de leden van de werkgroep. Continuïteit is een punt van 
aandacht.  
 
Budget Voor het uitreiken van de pluimen zijn kosten gemaakt. Verder is het fijn een 
budget te hebben. 
 
Voor de werkgroep is het lastig van te voren vast te leggen wat er wordt opgepakt. De 
afspraak is dat er alleen acties worden opgepakt als de adviesraad hier achter staat.  
 



7.  Evaluatie wisselend voorzitterschap. Ervaringen:  
- De een ligt het meer dan de ander.  

Het hebben van een goede voorzitter is belangrijk voor de kwaliteit van de 
vergadering.  

- Bij het voorzitten is het belangrijk dat iedereen aan bod komt  
- Niet iedereen heeft het idee dat het wisselend voorzitterschap heeft bijgedragen 

aan meer betrokkenheid.  
- Een vaste voorzitter kan zich richten op binden en leiden.  
- Een vaste voorzitter zit meer in de materie.  
- Een (vaste) voorzitter moet een verbindende factor zijn  
- De invulling van de agenda gaat altijd nog langs de voorzitter  
- Als wisselende voorzitter kun je je anders met het proces en het gesprek 

bemoeien. Inhoudelijk kun je niet betrokken zijn in de rol van voorzitter.  
- Voor de ondersteuning kost het meer tijd om met wisselende voorzitters af te 

stemmen en voor te bereiden.  
 

8.  Voortgang/  

• Werkgroep Dordt Inclusief: Toegankelijkheid van de openbare ruimte. Het 
document is opgesteld door Nick en heeft de instemming van de werkgroep Dordt 
Inclusief. Dit document staat op de website en op de sociale media.  
 

9.  Volgende vergaderingen:  
15 december. Voorzitter: Jannie, locatie: Stadkantoor in zaal 4, 15.30-17.30 uur 
 

10.  Vergaderdata 2023 vastgesteld.  

11.  Rondvraag en sluiting, afscheid van Nick 
- Het bekijken van de vergadertijden. Mogelijk zijn er andere opties die prettig zijn.  

Dit nemen we mee naar het overleg met Mirjam.  
- AKOR komt voorlopig niet bij elkaar i.v.m. het personeelstekort.  
- Graag een keer op de agenda: Tekorten (personeel) in een abstracte vorm.  

Hoe gaan we hier mee om als adviesraad?  

 

 

Actielijst Onderwerp Wie  

1 20-5-
21 

Leden werven voor het Inwonerspanel Iedereen 2023 

1 30-9-
22 

Contacten leggen met migrantenorganisaties Mariette maken een opzet. 
Agenderen voor 1e kwartaal 
2023 

1/2023  

2 30-9-
22 

Profielschets leden/voorzitter aanpassen ivm 
subsidierelatie met de gemeente 

Mariette past de 
profielschets aan.  
 

2023 

3 30-9-
22 

Waar nodig aanpassen Huishoudelijk 
Reglement mbt het mandaat namens de 
Adviesraad 

Mariette past het 
Huishoudelijk Reglement aan.  

2023 

 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/12/Een-toegankelijke-openbare-ruimte-samen-zorgen-wij-ervoor.pdf

