ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
verslag
d.d. 7 september 2017
Plaats: gemeentehuis Hellevoetsluis (V 0.17 De Ruyter), tijd: 19:30 uur
Aanwezig:
de heer J.A. Kweekel
de heer B. Bos
mevrouw I. Beaufort
mevrouw I. Coster
mevrouw F.de Wit-Born
de heer S. Donkers
mevrouw M. van Vliet
mevrouw C. van Rooijen

voorzitter
secretaris

gemeente Hellevoetsluis (ambtelijk secretaris)
verslaglegging

Afwezig:
mevrouw J.L.G. Graaf (met kennisgeving)
mevrouw A. Bravenboer (met kennisgeving)
mevrouw Graaf-Frissen (met kennisgeving)
mevrouw G. Luijendijk-Brouwer (met kennisgeving)
de heer Bouma (met kennisgeving)
de heer Twiller (met kennisgeving)
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom na het zomerreces.
2.
Mededelingen
Mevrouw Van Vliet geeft aan dat de gemeente de afgelopen tijd onder andere bezig is geweest met
het schrijven van beleidsnota’s/stukken, aanbestedingen en subsidies. Daarnaast speelt de
grenscorrectie van Oudenhoorn. Het is momenteel nog afwachten hoe deze grenscorrectie zich gaat
ontwikkelen. Daarnaast is de vacature voor een functie binnen de Adviesraad Sociaal Domein in de
krant Groot Hellevoet en op sociale media uitgezet.
3.
Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4.
Vaststellen notulen 5 juli 2017
Pagina 1 geen opmerkingen.
Pagina 2 bij punt 5 Vaststellen notulen 7 juni 2017 moet zijn:
mevrouw Coster, mevrouw Luijendijk en de Bouma bereiden de avond voor.
Pagina 3 het concept wordt nogmaals doorgestuurd door de voorzitter
Pagina 4 geen opmerkingen.
De voorzitter geeft aan dat de wijzigingen worden doorgevoerd en stelt de notulen vast. De voorzitter
bedankt de notulist voor het uitwerken van de notulen.
5.
Actielijst
Mevrouw Van Vliet neemt de actielijst door.
De voorzitter geeft een toelichting over Voorne Putten werkt. Voorne Putten Werkt is opgericht door
de vier gemeenten op Voorne Putten en is met ingang van 1 januari jl. actief. De gemeente

Nissewaard heeft hierin de regie. De adviesraad wil graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen. Het
onderwerp wordt op de actielijst geplaatst.
De thema-avond over Kindkracht wordt doorgenomen. De informatieve presentatie die is
doorgenomen is goed ontvangen. Het is goed om hierover een werkgroep te organiseren en het
jaarverslag te evalueren. Omdat er tijdens deze vergadering weinig leden aanwezig zijn is besloten
om dit onderwerp naar de volgende vergadering te verschuiven.
Het digitale platform zal niet meer op Voorne worden gerealiseerd, maar alleen in Brielle en
Hellevoetsluis. De beoogde doelen zijn uitgesteld naar het 4e kwartaal (oktober/november) van 2017.
De gemeente Hellevoetsluis is op zoek naar buurtverbinders. Op 21 september 2017 vindt de eerste
bijeenkomst plaats. De bijeenkomst over buurtverbinders in Hellevoetsluis is op 21-09-2017 in het
Cultuurhuis en op 25-09-2017 in Brielle. Het is nodig om je hiervoor van te voren aan te melden.
Bestaand concept van mijnbuurtje.nl in Arnhem of Nijmegen. Daarnaast kunnen de leden op
puurpapendrecht.nl kijken en zich oriënteren op dit onderwerp.
Het doorgeven van drie voorkeuren uit de focuslijst is inmiddels gedaan.
De nieuwe nota van uitgangspunten doelgroepenvervoer wordt in 2018 verwacht en loopt door tot
2018. De informatie van het doelgroepenvervoer mag niet worden gedeeld in verband met de nog
lopende aanbesteding.
De terugkoppeling van het ongevraagde advies van de advies over grensvlakken ouderenzorg wordt
voor de volgende vergadering op de agenda gezet.
De voorzitter bedankt mevrouw Van Vliet voor het doornemen van de stand van zaken van de
actielijst.
6.
a)

Binnengekomen nieuwe stukken
Subsidieprogramma 2018 (ter informatie)
De muziekschool krijgt steeds minder subsidie. De vraag is of dit het begin van het einde is en
dat de muziekschool definitief zal verdwijnen. De directeur van de muziekschool aan de
Opzoomerlaan was een paar dagen te laat met het indienen van de begroting. Beslissing is al
een aantal jaren geleden genomen om de subsidie af te bouwen.
De bibliotheek voor de jeugd is naar de scholen verplaatst waar de schoolkinderen/leerlingen
bij toerbeurt het “biebbaasje” zijn.
Pagina 6
De voorzitter heeft een trend gesignaleerd dat onder andere bij de beoordeling van de
subsidies welzijnsprofessionals gefaseerd terug treden uit hun uitvoerende rol en dat zij
zoveel mogelijk gebruikt worden als expert en coach ter ondersteuning van burgers.
De voorzitter geeft aan dat hij het zorgelijk vindt dat steeds meer professionals worden
vervangen door vrijwilligers. Sommige hulp kan niet door een vrijwilliger worden gedaan en de
professional moet juist hiervoor worden ingezet. Hij vindt het jammer dat vrijwilligers dit gaan
doen.
Pagina 9
Bij Flexus, de jongeren foyer, is een sterke uitstroom waardoor de subsidie evenredig
afneemt. Gekozen is om op een andere manier (ambulante) hulp te verlenen.
Pagina 10
De school is een belangrijke vindplaats waar het gaat om vroegtijdig signalering van de
aanpak van probleemsituaties. De vliegende start is een pilot waaraan subsidie wordt
verleend. Mevrouw Van Vliet zet het leveren van informatie over deze pilot op de actielijst.

b)

Aanpak Jeugdwerkloosheid 2017 (ter informatie)
Pagina 7
Speciaal voor jongeren is er een specifieke aanpak van de schuldhulpverlening.

Deze jongeren hebben het vaak op verschillende fronten moeilijk en kunnen lastig hun
afspraken nakomen. Ze hebben vaak schulden bij hun zorgverzekering, provider van hun
mobiele telefoon en een huurachterstand.
De voorzitter geeft aan dat het belangrijk is om structuur in het levenspatroon van de jongeren
te brengen. Ze hebben vaak geen contact met familie en anderen. Geen sociaal vangnet en
hun sociale contacten zijn juist lotgenoten in dezelfde situatie als zijzelf zitten.
De invulling van de schuldhulpverlening wordt in 2018 uitgerold en zal in de preventieve sfeer
liggen en de begeleiding van de jongeren. Een werkgroep jeugd wordt nog geformeerd door
de adviesraad Sociaal Domein. Het stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.
c)

Infographic Minima en Schuldhulpverlening ( ter informatie)
Het overzicht zal veel gebruikt worden bij bijeenkomsten en dergelijke. Het geeft een duidelijk
overzicht om een gesprek op te starten.

7.
Regionale werkgroep
De vergadering van de OGGZ is niet doorgegaan in verband met het ontbreken van onderwerpen. De
volgende vergadering is begin oktober 2017 gepland.
Mevrouw Van Vliet kan de adviesraad eventueel van informatie voorzien in verband met haar
ambtelijke betrokkenheid. Mevrouw van Vliet licht toe dat het regionaal plan beschermd wonen en
maatschappelijke opvang ingaat in 2020. De gelden worden dan over de verschillende gemeenten
verdeeld. De eerste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest met de grootste aanbieders, adviesraden
en alle beleidsmedewerker van de betrokken gemeenten van de Zuid-Hollandse eilanden. De
volgende overleggen gaan over innovatie. Er is nog geen datum gepland voor een volgende
vergadering. De verwachting is dat deze in oktober 2017 plaatsvindt.
8.
a)

Adviezen / Reacties
Reactie op Gespreksdocument Ouderenzorg
Wordt terug op de actielijst gezet en geagendeerd bij de volgende vergadering.

9.
Werkgroep Integratie Openbaar Vervoer en Doelgroepenvervoer
Tijdens de vorige vergadering was de heer Loeffen aanwezig en heeft uitleg gegeven. Ten opzichte
van de vorige vergadering is nog niets gewijzigd en zijn er geen aanvullingen. Dit punt komt niet meer
op de agenda terug maar blijft wel op de actielijst staan.
10.
a)

Interne zaken
Stavaza Communicatie/PR
De tekst over de adviesraad is aangepast voor op de website. De voorstelstukjes van en door
de leden van de adviesraad zijn is inmiddels ingeleverd in de ik-vorm.
Tevens wordt aan de cliëntenraden voorgelegd of zij behoefte hebben aan thema-avonden.
Mevrouw Van Vliet neemt de tekst met de afdeling Communicatie door en stuurt deze naar
mevrouw Beaufort.

b)

Stavaza Interne Werkgroep
De vacature voor het werven van nieuwe leden is voor drie weken opengesteld en is
gepubliceerd in Groot Hellevoet. Naar aanleiding van de sollicitaties worden gesprekken
ingepland met geschikte kandidaten.
In het najaar wordt het huishoudelijke reglement opgepakt.

11.
a)

Bijeenkomsten
Presentatie GGD
De GGD heeft op 6 september jl. een presentatie gegeven over de Gezondheidsmonitor
“Veilig ouder worden” in Sportcentrum De Eendracht. De heer Bos is naar deze bijeenkomst
geweest en doet zijn verhaal. De GGD houdt zich bezig met gezondheidsinspectie, veiligheid
en acute zorg, niet met spoedeisende hulp.

Gea Schouten is onderzoekster en heeft de Gezondheidsmonitor samengesteld en ging dit
keer alleen over volwassenen. Het document wordt elke vier jaar uitgebracht en heeft
beperkingen maar heeft wel een breed verhaal.
Op 28 juni jl. was er een bijeenkomst over ouderenmisbruik in de thuissituatie maar ook in
tehuizen. Hierbij waren de politie, wethouder Van der Velden en andere professionals
aanwezig. Ouderenmisbruik is een sluimerende kwestie. Het is lastig te herkennen omdat de
bereikbaarheid van de slachtoffers moeilijk is. De slachtoffers willen hier vaak geen
ruchtbaarheid aan geven vanwege bijvoorbeeld schaamte. De verwachting is dat in 2040 bijna
vijf miljoen ouderen zijn, dit is bijna een verdubbeling. De mens wordt steeds ouder en
kwetsbaarder, men moet zijn zaken regelen voordat anderen dit gaan doen.
Mevrouw Van Vliet geeft aan dat op woensdag 13 september 2017 van 09.30 uur tot en met
11.30 uur de vervolgbijeenkomst Veilig Thuis Ouderen Mishandeling staat gepland.
Op 17 oktober 2017 staat de vervolgbijeenkomst van Schuldhulpverlening “Save the Date”
gepland. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de heer Bos.
12.
Wat verder ter tafel komt /sluiting
Mevrouw F. de Wit geeft aan dat zij tijdens de volgende vergadering niet aanwezig is.
Mevrouw Coster geeft aan dat de afgelopen week de “Week van de alfabetisering” was. Er zijn veel
laaggeletterden en zij hoopt dat meer actie wordt ondernomen vanuit de gemeente Hellevoetsluis. De
adviesraad wil zich wel inzetten voor laaggeletterden door hier meer aandacht voor te vragen.
De heer Bos geeft aan dat hij een overzicht maakt van de aandachtsgebieden van de leden van de
adviesraad. De meeste voorkeuren voor verdieping gaan momenteel uit naar de Minima
Schuldhulpverlening en het Sociaal Gebiedsteam.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit het overleg om 21.30 uur af.

