ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
verslag
d.d. 7 juni 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
de heer C. van Twillert
mevrouw A. Bravenboer
de heer W. Bouma
mevrouw F.de Wit-Born
mevrouw G. Luijendijk-Brouwer
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-Frissen (met kennisgeving)

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder de notulist
mevrouw C. van Rooijen.
2.
Mededelingen
Mevrouw Van Vliet, ambtelijk secretaris, is de volgende vergadering op 5 juli 2017 niet aanwezig. De
heer M. Loeffen neemt haar taken waar voor en tijdens deze vergadering.
3.
Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4.
Vaststellen notulen 8 mei 2017
De voorzitter bedankt mevrouw Bravenboer voor het notuleren van de vorige vergadering
De notulen worden vastgesteld zonder opmerkingen.
5.
Actielijst
Mevrouw Van Vliet neemt de actielijst door en zal deze aanpassen. De uitgebreide versie van het
leerplichtverslag is niet definitief. Indien er vragen zijn kunnen deze worden genoteerd zodat de
gemeente deze vragen kan beantwoorden. Dhr. Bouma geeft aan dat hij in het leerplichtverslag
diepgang van de signalering mist. De rapportage is noodzakelijk voor de adviesraad om zich hier in te
verdiepen. Wellicht dat er een nieuwe vorm van rapportage gangbaar is.
Dhr. Kweekel geeft aan dat hij de heer Van Wel van Kindkracht voor de volgende vergadering op
5 juli 2017 wil uitnodigen. De voorzitter doet het voorstel om een thema-avond te houden op het
gebied van ondersteuning van kinderen waarbij de heer Van Wel een presentatie kan geven.
Mevrouw Van Vliet is niet aanwezig bij de volgende vergadering, vervanger is de heer M. Loeffen.
Dhr. Kweekel vraagt aan de leden wie wil en kan helpen bij het voorbereiden van de thema avond.
Mevrouw Coster en de heer Bouma hebben aangegeven te willen helpen.
Mevrouw Van Vliet leest een antwoordbrief voor over de vraag over een eventueel tekort in het
Jeugddomein bij de gemeente Hellevoetsluis: Hellevoetsluis heeft op dit moment geen tekorten in het

sociaal domein. In de toekomst wordt wel een tekort verwacht. Dit wordt m.n. door de Jeugdwet
veroorzaakt. Hellevoetsluis is sinds 2016 een zogenaamde "nadeelgemeente" binnen het objectieve
verdeelmodel Jeugdwet. Sinds 2016 wordt het landelijke jeugdzorgbudget op een andere manier
verdeeld tussen gemeenten volgens het principe van het objectieve verdeelmodel. In 2015 was nog
sprake van het historsich verdeelmodel. Het verschil tussen de twee systematieken is dat in het
historisch verdeelmodel gemeenten geld kregen voor daadwerkelijk geleverde jeugdzorg in het
verleden en in het objectief verdeelmodel krijgt een gemeente een bijdrage die gebaseerd is op
standaard CBS gegevens, zoals het aantal jeugdigen in een gemeente, het aantal alleenstaande
ouders etc. Er is de nodige kritiek geweest op het nieuwe verdeelmodel omdat m.n. de grote
gemeenten erop vooruit gingen (lees: veel geld overhouden) en middelgrote gemeenten ineens te
maken kregen met forse tekorten. In de praktijk betekent het dat we in Hellevoetsluis een grotere
uitdaging hebben dan andere gemeenten om de kosten van de zorg naar beneden te brengen.
Er wordt onder andere gekeken om meer in te zetten op preventie. De gemeente Hellevoetsluis is
momenteel al volop met deze transformatie bezig. Deze ontwikkeling kan eventueel ook op de themaavond mee worden genomen.
6.

Binnengekomen nieuwe stukken
a)
Rapportage zorgcoördinatie [ter informatie] .

De opmerking wordt gemaakt dat de doelgroep tussen de 18 en 23 jaar niet wordt benoemd. Het blijkt
dat dit geen aparte groep is maar valt binnen de groep voor 18+. Het jaarverslag gaat grotendeels
over het jeugdproblematiek, terwijl er toch ook veel problematiek speelt bij ouderen. Het vermoeden
bestaat dat er 200.000 ouderen zijn die bloot staan aan huiselijk geweld of financieel worden uitgebuit
door familieleden en bekenden. Er is veel schaamte bij de ouderen die dit overkomt en zijn daarnaast
bang dat zij hun sociale contacten kwijtraken. Ouderen worden met regelmaat onder curatele gesteld
om misbruik door hun kinderen te voorkomen en hen te beschermen. Dit soort misbruik wordt
nauwelijks gemeld.
Op woensdag 28 juni 2017 om 09.00 is er een bijeenkomst met de gezamenlijke gemeenten van
Voorne Putten en Goeree Overflakkee in Historyland. Dhr. Kweekel vraagt aan mevrouw Van Vliet of
de adviesraad kan worden uitgenodigd om aan te sluiten bij deze bijeenkomst. Mevrouw van Vliet zal
hier navraag naar doen.
b1)
Brief college inspectierapport [ter informatie]
Geen opmerkingen.
b2)
Onderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond [ter informatie]
Geen opmerkingen.
b3)
Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond [ter informatie]
Geen opmerkingen
Er wordt een werkgroep samengesteld om de genoemde binnengekomen stukken (6b1 t/m 6b3) te
kunnen behandelen en indien nodig van advies te kunnen voorzien. De voorzitter vraagt aan de leden
wie zich wil aanmelden voor deze werkgroep als coördinator. De heer W. Bouma en
mevrouw I. Coster hebben zich aangemeld om in deze werkgroep plaats te nemen. De werkgroep
wordt in het najaar opgestart. Dit wordt op de actielijst gezet.
De rapportages worden door de werkgroep in het najaar van 2017 opgepakt nadat bijeenkomsten zijn
bijgewoond en worden daarom in deze vergadering niet verder besproken.
6c)
Focuslijst planning team Samenlevingszaken [ter informatie]
De focuslijst wordt doorgenomen door mevrouw Van Vliet. Uit de focuslijst komen de belangrijkste
onderwerpen en planningen van nota’s etc. naar voren. In verband met de kleine lettertjes wordt het
voorstel gedaan om deze lijst digitaal te versturen.
De leden worden gevraagd een keuze uit drie onderwerpen te maken en deze binnen veertien dagen
per e-mail aan de heer Bos door te geven.
7.
Regionale werkgroep
De voorzitter gaat samen met een vertegenwoordiger vanuit de adviesraad naar de regionale
werkgroep die bekend is met de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst worden besproken.

De voorzitter en mevrouw Bravenboer gaan naar de regionale werkgroep die op 12 juni 2017
gehouden wordt.
De gemeente Nissewaard houdt de regie, maar neemt tijdens het gezamenlijk overleg het standpunt
van de andere gemeenten mee. Vooraf wordt de regionale bijeenkomst georganiseerd en die reactie
worden meegenomen in het overleg met de wethouders.
8.

9.

10.

Adviezen / Reacties
a) Reactiebrief op ongevraagd advies cliëntervaringsonderzoek
De leden geven aan dat zij erg blij zijn met het uitgebreide en duidelijke reactie. Hierin wordt
verwezen naar andere nota’s die in de toekomst ook aandacht vragen.
b) Werkgroep verdiepingsvragen snijvlakken WMo/WLZ/zvw
Het ongevraagd advies is opgesteld en is inmiddels ook aangepast. Deze ligt nu bij de
gemeente Hellevoetsluis en wordt waarschijnlijk tijdens de volgende vergadering besproken.
Werkgroep Integratie Openbaar Vervoer en Doelgroepenvervoer
Voor de vorige vergadering in april is er een informatieavond geweest. Hierbij zijn mevrouw
Luijendijk en de voorzitter aanwezig geweest en hebben zij een nota gekregen. Hierop moest
snel een antwoord en een reactie worden gegeven in verband met het meenemen van de
aanbesteding van het openbaar vervoer in Rotterdam en Den Haag. Voor het
doelgroepenvervoer gaat binnenkort een pilot op Voorne Putten plaatsvinden.
De voorzitter vraagt aan mevrouw Van Vliet wat de stand van zaken is omtrent de
aanbesteding van het openbaar vervoer en de pilot van het doelgroepenvervoer. De procedure
is nog niet afgerond en wordt voor de volgende vergadering op de agenda gezet. De heer M.
Loeffen is betrokken bij dit onderwerp. Hij is tijdens de volgende vergadering aanwezig en kan
hier dan meer uitleg over geven.
Interne zaken
a) Stavaza Communicatie/PR
Mevrouw Beaufort geeft aan dat er overleg is geweest met mevrouw Van Vliet. De vraag
wordt gesteld wie de vergadering wil voorzitten en op welke locatie de vergadering wordt
gehouden. De vergadering kan in het gemeentehuis plaatsvinden of extern op een locatie in
Hellevoetsluis waarbij kosten aan zijn verbonden. Het is onbekend hoeveel mensen aanwezig
zullen zijn.
Voorstelstukjes voor op de website worden naar mevrouw Beaufort gestuurd en zij verstuurt
deze naar de werkgroep.
b) Stavaza Interne werkgroep
De voorzitter geeft aan dat door het regionaal overleg de bijeenkomst Interne werkgroep wordt
verplaatst naar een andere, nader te bepalen, datum.
Na de zomervakantie wordt de vacaturetekst opgesteld om nieuwe leden te werven.
Voor de evaluatiegesprekken zijn suggesties gedaan die als leidraad kunnen dienen tijdens
de gesprekken die gevoerd gaan worden. Het is de bedoeling dat het een tweezijdig gesprek
wordt. Zodra deze vragen duidelijk zijn worden deze aan de leden van de adviesraad
gestuurd.

11.
Bijeenkomsten
De heer Van Twillert is naar een bijeenkomst over schuldhulpverlening geweest. Hij geeft uitleg over
het verschil van het bieden van ondersteuning van schuldhulpverlening tussen vroeger en nu. Vroeger
kwamen mensen pas bij de gemeente als zij al diep al in de financiële problemen zaten en was het
lastiger is om uit de schulden te komen. Met het nieuwe beleid wil de gemeente eerder mensen
kunnen ondersteunen. Zodra signalen worden opgevangen, zoals het niet betalen van rekeningen aan
woningbouwverenigingen en leveranciers van producten en diensten, worden deze aan de gemeente
doorgegeven zodat de mensen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden zodat zij hierdoor minder
diep in de schulden komen. Het is voor mensen niet verplicht om hier aan mee te doen en gebeurt
geheel vrijblijvend. Deze manier van werken is al ingegaan. De heer Van Twillert geeft een overzicht
over de huidige, nieuwe werkwijze over schuldhulpverlening.

Mevrouw Bravenboer geeft aan dat de NAH Trefpunt Voorne Putten een minibeurs organiseert over
niet-aangeboren hersenafwijking in het Business Center Geuzenstaete, adres Krammer 8 in Brielle,
op zaterdag 17 juni 2017 van 11.00 - 15.00 in Brielle. De toegang is gratis. Dit is speciaal
georganiseerd voor lotgenoten, partners, familieleden, mantelzorgers en belangstellenden voor
mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Er is een fysiotherapeut, ergotherapeut, een
logopedist maar ook de NAH en de jeugd zijn aanwezig zodat bezoekers met hen in gesprek kunnen
gaan.
Op woensdag 14 juni 2017 van 10.00 – 15.15 uur organiseert het SBO in samenwerking met de
gemeente Hellevoetsluis in het Hart van Hellevoetsluis, adres De Eik 68 een afwisselend programma
rondom de fysieke en sociale veiligheid van ouderen in en om het huis. Daarnaast zijn ook aantal
partijen aanwezig die in de praktijk te maken hebben met fysieke en sociale veiligheid van ouderen.
Tevens wordt een lezing van Veilig Thuis over bewustwording van oudermishandeling en financiële
uitbuiting van ouderen gegeven. Hier hoeft men zich niet voor aan te melden.
Op woensdag 28 juni 2017 om 09.00 wordt een bijeenkomst georganiseerd met de gezamenlijke
gemeenten van Voorne Putten en Goeree Overflakkee in Historyland in Hellevoetsluis (zie punt 6a).
Indien men hierbij aanwezig wilt zijn dan dient men zich vooraf aan te melden.

12.

Wat verder ter tafel komt /sluiting

Mevrouw Van Vliet geeft aan dat het de verwachting is dat het plan van aanpak verwarde personen
voor de volgende vergadering op de agenda komt. Elke gemeente is verplicht om in 2018 een plan
van aanpak gereed te hebben. Andere gemeenten zijn ook bezig om een plan van aanpak op te
stellen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit het overleg om 21.45 uur af.

