Datum:
Onderwerp:
Samensteller(s):

1 maart 2017
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Samenlevingszaken
Joke van Zalingen

Aanwezig: Bart Luttik, Gijs van Leeuwen, Trudi van Doornik, Sjoukje van der Loo,
Martha Vonk, Marga Brijs, Els Klop, Henri Brendel, Mariëlle Koemans, Sjaak Sprong,
Loura Raamsdonk en Zeki Celikkaya.
Afwezig:
Diane van Loo, Janneke van de Waardt en Jo Verhaegen.
1. Opening.
Bart opent de vergadering met een welkom aan allen en een mededeling van personele aard.
2. Inspraak/vragen halfuur.
Op de publieke tribune zitten geen toehoorders.
3. Mededelingen.
Bart meldt dat hij in september aftredend is, maar in het belang van de continuïteit van de
Adviesraad besloten heeft zich herkiesbaar te stellen. Dit besluit is mede ingegeven door het
feit dat ook Trudy aftredend is, maar zich niet herkiesbaar stelt. Ook de wethouders hebben
aangegeven dat ze het op prijs zouden stellen als hij wordt herbenoemd (al dan niet voor de
volledige periode van vier jaar).
Over de invulling en doelstelling van de trainingsdag op 19 april hebben Bart en Sjoukje nog
nader overleg met Zorgbelang. Wethouder Evers heeft toegezegd mee te willen denken over
andere organisatiemodellen. Er komt een vervolgbijeenkomst op woensdag 10 mei.
Het is de bedoeling dan een beslissing te nemen over het toekomstmodel en dat ’s middags
te presenteren en te bespreken met wethouders Keijzer en Evers, een aantal
beleidsmedewerkers en leden van de Deskundigenpool.
Sjoukje heeft een lijst met medewerkers van de afdeling Samenleving van de gemeente
gemaild. Dit zijn alleen de collega’s die iets te maken hebben/krijgen met de AS. Als een
aantal vacatures is ingevuld, volgt een update.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
De lijst behoeft geen nadere uitleg.
5. Verslag van de vergadering van 25 januari 2017.
N.a.v. punt 4. Er is een datum bekend voor een overleg met Bianca en Ingrid: maandag 6
maart 2017.
6. Stand van zaken van het advies over de nieuwe verordening Jeugdhulp.
Mariëlle, Sjaak, Els, Bart, Frans en Trudi zijn van mening dat het een goed, gedegen stuk is.
Enkele opmerkingen:
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•
•
•

De term: Eén regisseur met één plan voor één gezin is niet als zodanig terug te vinden.
Wat de privacy van cliënten betreft, wordt vaag omschreven hoe die gewaarborgd is.
Geen evaluatie van vorige verordening maar wel nieuw concept, deze volgorde vindt de
werkgroep niet gewenst.

Deze punten worden uitgewerkt in het advies, dat daarna naar de AS gaat. Trudi is
blij met de website van de AS, waar zo veel informatie vandaan gehaald kan worden
(zoals eerder gegeven adviezen).
7. Toelichting over de trainingsdag op 19 april a.s.
Dit is al bij de mededelingen aan de orde geweest.
8. Wat verder ter tafel komt.
• -Besluitenlijstje DB: Bart heeft contact gehad met Marian Ras van de Stichting Pameijer,
maar dat heeft nog geen afspraak voor een presentatie of vergaderlocatie opgeleverd. De
Turkse moskee is nog een optie, wellicht nog even in herinnering brengen.
• Vrijdag 3 maart is er een DB-vergadering waar onder meer agendapunten voor het
bestuurlijk overleg met de wethouders op 29 maart aan de orde komen.
• Taken nieuwe beleidsmedewerker Nicole de Jong. Zij houdt zich onder meer bezig met
het doelgroepenvervoer. Komt in de werkgroep Senioren daarover meer vertellen. Zou
voor de hele Adviesraad ook handig zijn, merkt Sjoukje op.
• Voortgang beleidsnotitie MEEDOEN. Er is nog geen datum bekend van het te houden
stadsgesprek over integratie. De resultaten hiervan moeten worden verwerkt in de
notitie. Jos G. gaat de beleidsnotitie maken. Het streven is deze voor de zomer in de raad
te hebben.
9. Rondvraag
Bart vraagt hoe “Passend onder Dak “gezien moet worden. Vooralsnog ter informatie, maar
Sjoukje gaat dit nog na.
Els gaat met Martha naar een groepsbijeenkomst WMO en langer zelfstandig thuis wonen.
De gemeente wil inzicht krijgen in knelpunten bij langer thuis blijven en in de effecten van
beleidswijziging in de WMO. De bijeenkomst wordt begeleid door bureau BMC.
Sjaak wil weten of schoolverlaters tot een doelgroep van de AS behoren. Het duurt lang eer
ze een baan hebben en dan vaak nog onder hun niveau. Bart antwoordt dat de gemeente
hier geen beleid op heeft en de AS daar dus niets mee kan. Sjaak heeft ook vragen over de
Rotterdampas en de verstrekking daarvan, maar dat is een politiek onderwerp en niet voor
de AS. Als laatste punt meldt Sjaak dat hij zich heeft opgegeven voor een cursus bij
Zorgbelang. Hij zegt dat het wellicht handig is om elkaar te laten weten wie welke cursus
gaat doen. Bart zegt dat Sjoukje hiervoor het centrale punt is.
Zeki heeft zijn keus op de werkgroep WSZ laten vallen. Komt eerst even kijken.
Trudi heeft mail ontvangen van Lotte van Ballegooijen om in het kader van
ouderparticipatie suggesties te krijgen over het vinden van ouders. De ouderraden van
scholen en de Cliëntenraad van ASVZ kunnen een goede start zijn.
Gijs wijst de vergadering op een groot verkiezingsdebat in Koningshof op donderdag 2
maart a.s. om 20.00 uur.
10. Besloten deel van de vergadering.
Is niet aan de orde.
11. Sluiting.
Om 17.40 uur sluit Bart de vergadering.
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