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Thema: Opgave gezondheid 

De GGD heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid van Schiedammers. De gemeente bekijkt alle factoren die van invloed 

zijn op de gezondheid. Deze complexe materie houdt verband met de omgeving, sociale en persoonlijke omstandigheden en de 

leefstijl. Schiedam werkt al aan een fysiek programma (meer fietspaden, aanleg van groen om ontmoetingen te organiseren). 

De focus ligt op de slechtst scorende groep die woont in Groenoord (score 2,8). Schiedam gaat samen met alle partners 

nadenken over te nemen maatregelen. Daarnaast wordt een denktank opgezet met experts en wordt er door het Kenniscentrum 

een gezondheidsmonitor opgezet.  

 

Thema: Wmo 

Veel gemeenten houden fors geld over op budgetten voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning, terwijl het sociale 

aspect bij de hulp in de huishouding is weggevallen. Dit leidt tot een toename van eenzaamheid en het aantal verwarde 

personen, druk op mantelzorgers en het lastiger werven van vrijwilligers. 

In Schiedam heeft geen onderbesteding heeft plaatsgevonden, maar is wel minder geld van het Rijk ontvangen. Omdat het bij 

verborgen eenzaamheid vaak lastig is om achter de voordeur te komen, stelt ASDS voor om de uren voor huishoudelijke hulp 

te verruimen zodat ook tijd voor een gesprek overblijft. Vooral in de leeftijdscategorie 50-64 blijkt de eenzaamheid groot.  

In Schiedam worden veel laagdrempelige activiteiten georganiseerd waarbij de gemeente faciliteert en bewoners kleinschalige 

projecten opzetten (samen koffie drinken, stamppot eten, etc.). Afgesproken wordt dat een deskundige in de vergadering wordt 

uitgenodigd om iets over de bewonersinitiatieven te vertellen. 

 

Ingekomen stukken 

Voorstel Stroomopwaarts inzake cliëntenparticipatie 

Stroomopwaarts richt als aanvulling op de cliëntenraad een klantenpanel op dat advies op uitvoeringskwesties gaat geven. Er is 

geen duidelijkheid over de verhouding tussen de cliëntenraad en het klantenpanel. Actuele onderwerpen zullen worden 

geïnventariseerd en er komt een ambtelijk voorstel over de advisering daarop. Dit onderwerp komt later wederom op de 

agenda. 

 

Mededelingen 

- Rapportage effecten inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen en kinderopvang: Er is nog geen definitief 

rapport. Wel gaan er 11% minder kinderen naar de peuterspeelzalen. Dit betreft vooral kinderen van ouders uit andere 

gemeenten In de praktijk blijken ook kinderen bij de peuterspeelzalen te worden afgewezen als zij al naar de 

kinderdagopvang gaan. Nagegaan wordt of dit effect heeft op de formatie. 

- Effecten kwijtschelding waterschapsbelasting: De effecten lijken klein. Er wordt een procedure opgestart om schrijnende 

gevallen te helpen. Bewoners kunnen worden geholpen via de bijzondere bijstand, maar hiervan wordt nauwelijks gebruik 

gemaakt. 

- Passend onder Dak: Dit onderwerp wordt volgende vergadering geagendeerd. 

- Voorzittersoverleg Adviesraden: De volgende vergadering staat gepland op 14 november 2017. 

- Week van het geluk: Bewoners en instellingen organiseren activiteiten tegen de eenzaamheid. Op zondag 22 oktober wordt de 

theatervoorstelling Schiedammers maken Geluk gegeven in het Theater aan de Schie 

 

Lopende zaken 

- Jaarplanning adviesraad 

  De jaarplanning.is akkoord. 

- Jaarplanning gemeente 

 De planning is compleet voor wat betreft zaken die met het sociaal domein te maken hebben. Er wordt alvast een doorkijk 

naar 2018 gemaakt. 

 

Ontvangen signalen/klachten 

- De vermelding op Facebook dat Stroomopwaarts te laat was met het overmaken van uitkeringen blijkt een incident te zijn.  

- Binnenkort wordt Euroscoop officieel geopend. Er worden100 banen extra gecreëerd, voornamelijk deeltijdbanen, die door 

studenten zullen worden ingevuld. 

- In de gemeenteraad is onlangs gesproken over het invoeren van de Rotterdamwet. Omdat dit vooral invloed heeft op het 

veiligheidsaspect, staat dit onderwerp niet op de agenda van ASDS. Omdat zo’n besluit echter ook gevolgen heeft voor de 

sociale cohesie had het ook aan ASDS moeten worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor het Uitvoeringsprogramma integrale 

veiligheid dat voor 2018 wordt ingepland. 


