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1.  1a Doel van de bijeenkomst: keuzes maken in structuur, werkwijze en de prioritering 
Schets van de huidige situatie, zie onderaan dit verslag. 
 
Activiteiten van de werkgroepen: zie ook Activiteitenplan 2023, p. 2/3.  
De thema’s uit het activiteitenplan worden gedekt door de werkgroepen 

• Armoede/schulden: Jannie en Ellen hebben dit als aandachtsgebied. Het is een 
onderwerp dat door alle werkgroepen heen loopt. We werken hierbij samen met 
het Platform Armoede.  

• Buurt- en jongerenwerk: is een aandachtsgebied bij het wijkgericht werken. Ook 
het wijkbeleid (preventie/algemene voorzieningen) is een onderdeel van het 
wijkgericht werken. Afhankelijk van de ervaringen/signalen die we ophalen, 
bespreken we wat we ermee doen. 

• Jeugdhulp: werkgroep jeugd 

• Mantelzorg/Vrijwilligerswerk/OCO/Wmo: werkgroep Wmo 

• Klankbordgroep Dordt Inclusief (de naamsverandering wordt nog besproken met 
de leden): wordt aangehaakt aan de werkgroep Wmo. Lisette sluit aan bij deze 
werkgroep. 

• Wonen (inclusief BW): werkgroep wonen 

• Toegang: valt onder wijkgericht werken. Nav het onderzoek door de hbo-
studenten komen we in de loop van het jaar tot een ongevraagd advies.  

• Gips-team: willen we koppelen aan de Klankbordgroep Dordt Inclusief. Mariette 
brengt Lisette en de coördinator van het Gips-team met elkaar in contact. 

• LVB: wordt opgepakt door de werkgroep wonen en Wmo 
 
Punten van aandacht: we moeten ervoor zorgen dat de werkgroep Wmo niet te breed 
wordt. De werkgroep bepaalt in de volgende vergadering de prioriteiten. Ook de andere 
werkgroepen maken een prioriteitenlijst(je).  
 

2.  Ter informatie:  

• Verslag van 15 december 2023 

• (Toekomst van de) Regionale Adviesraad: verslag van 9 januari 2023 

• Werkgroep Wonen: advies huisvestingsverordening, 11 januari 2023 en verslag 
van 9-1-23 

• Werkgroep jeugd/Jongerennetwerk: verslag van de bijeenkomst van 23 november 
jl. en infographic nav de enquête 

 

3.  Volgende vergadering 23 februari 2023 van 15.00-17.00 uur. Locatie: Koloriet. 
Agendapunten: 

• Evaluatie Inwonerspanel 

• Vaststellen jaarverslag en afrekening 2022  
 

https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/10/Activiteitenplan-2023-Adviesraad-Wmo-Jeugd-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2023/01/Advies-concept-huisvestingsverordening-Dordrecht.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Verslag-kennismakings-en-themabijeenkomst-Jongerennetwerk-23-11-22.pdf
https://adviesraadwmojeugddordrecht.nl/wp-content/uploads/2022/11/Infographic-gevolgen-wooncrisis-voor-jongeren.pdf


Voorbereiden integraal beleidsplan en verordening en rondetafelgesprek op 21 februari 
a.s.: Ellen, Lisette, Arie Mirjam en Mariette. Mogelijk kunnen we een advies uitbrengen 
namens meerdere partijen. 
 

 
 

 


