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  Actie door 

1 Welkom / vaststelling agenda  

 De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

2 Thema Jeugdhulpverlening  

 Miranda van der Ven en Henk Kleij werken bij de gemeente Schiedam en geven een 
toelichting op de Jeugdwet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Per die datum is 
alle jeugdzorg vanuit het Rijk en de Provincie overgeheveld naar de gemeente. 
Schiedam ontvangt hiervoor jaarlijks een vergoeding van 17 miljoen euro.  
Schiedam is voor de inkoop van zorg aangesloten bij de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond, evenals 15 andere gemeenten in de regio. Voor 
inkoop van specialistische hulp is een regionaal transitiearrangement afgesproken. 
Binnen de regio zijn verschillende afspraken gemaakt over proeftuinen en in Nieuwe 
Waterweg Noord (Vlaardingen, Schiedam en Maassluis) is gestart met een proeftuin 
voor het opzetten van wijkteams. Het eerste WOT kwam in Nieuwland. In Schiedam 
zijn zes wijkteams, die laagdrempelig toegankelijk zijn. In een wijkteam zitten alle 
expertises bij elkaar en daardoor kan er breed en integraal worden gewerkt. 
Jeugdzorg bevat alle hulp aan de jeugd van 0 tot 18 jaar. Hieronder valt de zorg aan 
jongeren met een beperking, opvoedhulp, intramurale zorg, pleegzorg, adoptiezorg, 
ambulante zorg, behandeling van kinderen met gedragsproblematiek, dagopvang, 
dagbehandeling en kinderdagcentra.  
Wanneer duidelijk is dat beperkingen langdurig en groot zijn, vallen kinderen onder 
de Wet langdurige zorg. Deze zorg vult hiermee een deel van de vroegere AWBZ in.  
Het grootste deel van de jeugdzorg komt uit de vroegere GGZ-hoek. Voorheen waren 
de gemeenten slechts voor het preventieve deel van de jeugdzorg verantwoordelijk.  
Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele zorg, biedt dat ook kansen om 
beter en doelmatiger te werken.  
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Beantwoording vragen over de Jeugdwet. 
Is er een plafond bij de behandeling binnen de jeugdzorg? 
De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en er is inderdaad een 
budgetplafond. Dit wordt vastgesteld op basis van een prognose. Wanneer het budget 
op is, wordt de prognose bijgesteld. In Schiedam is nog nooit hulp geweigerd aan een 
kind vanwege een budgetplafond. Door eerder signaleren kan duurdere zorg worden 
voorkomen. Een effect van dit succes is dat het aantal aanmeldingen bijna is 
verdubbeld. Het tekort dat hierdoor is ontstaan, wordt aangevuld vanuit het 
Reservefonds sociaal domein. 
 
Zijn er wachtlijsten? 
Er zijn wachtlijsten maar die zijn niet langer dan vroeger. De wachtlijsten zijn er 
vanwege capaciteitsproblemen en zeker niet om financiële redenen. Door de 
regionale samenwerking kan een kind voor snellere hulp ook naar een andere 
gemeente worden doorverwezen. 
 
Worden mensen via de WOT’s doorverwezen of gebeurt dat via andere kanalen? 
Er zijn vele verwijzers. Ook de huisarts en medische specialisten kunnen 
doorverwijzen. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar heeft 
geen invloed op de toegang en dat is soms ingewikkeld. Het overgrote deel van de 
doorverwijzingen naar de GGZ vindt plaats via het medisch circuit in overleg met het 
WOT. 
 
Aan hoeveel kinderen wordt jeugdzorg geboden? 
Schiedam heeft 77.927 inwoners waarvan ruim 15.000 kinderen. Gemiddeld krijgt 
8% hiervan enige vorm van jeugdzorg. Deze aantallen komen overeen met die in 
andere gemeenten. Opvallend zijn de hogere cijfers bij de crisishulp en het feit dat er 
veel kinderen onder de armoedegrens leven. Per wijk zijn ook verschillen te zien. 
Niet alleen de problemen verschillen, maar ook de hulpvraag. Soms wordt hulp 
geclaimd als een recht, terwijl Schiedam vooral hulp biedt waar nodig is.  
Een overzicht met feiten en cijfers met betrekking tot de jeugdzorg wordt na afloop 
van de vergadering verspreid. 
 
Wat verandert er voor de jeugdhulp door de nieuwe verordening? 
Alle contracten zijn tot eind 2017 verlengd, alleen wordt basiszorg meer lokaal 
ingekocht. In 2018 wordt vanuit de Gemeenschappelijke Regeling anders ingekocht; 
niet meer op product maar op resultaat. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt ASDS 
hierover geïnformeerd.  
De bestaande verordening liep van 2008 tot 2014 en moest worden aangepast in 
verband met wetswijzigingen. Opgedane ervaringen worden ook in de aanpassing 
verwerkt. Een van de zaken die duidelijker moet worden geformuleerd, is de 
rechtszekerheid van de burger. De verordening wordt 31 januari 2017 door het 
college behandeld en komt voor advies nog naar ASDS. In de toelichting is een 
matrix opgenomen met de verschillen ten opzichte van de oude verordening. 
 
Vindt er ook een evaluatie plaats? 
Binnen de WOT’s wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gedaan door een 
extern bureau. Deze evaluaties komen ook naar ASDS. 
 
Welke hulp wordt geboden aan 18-plussers? 
Voor kinderen met een beperking is het verstandig om voor hun 18

e
 verjaardag een 

ondertoezichtstelling te regelen. Hierover worden gesprekken met ouders gevoerd.  
Voor kinderen die al via de wijkteams in de laagdrempelige zorg zitten, is de 
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leeftijdsgrens eigenlijk al vervaagd doordat de wijkteams nauw contact hebben met 
ROGplus die de Wmo uitvoert. Voor zaken rond school, werk en inkomen en zorg 
moeten nog aanpassingen worden gemaakt om te voorkomen dat 18-plussers tussen 
de mazen van de wet vallen. 
 
De voorzitter bedankt mevrouw Van der Ven en de heer Kleij voor hun uiteenzetting. 

   

3 Ingekomen stukken  

 Informatie Stroomopwaarts 

 De stukken bevatten veel informatie, maar de cijfers over de handhaving en de 

sancties staan er niet in. 

 Opvallend is dat er een tekort wordt verwacht op het armoedebeleid en dat 

Schiedam dit niet in de begroting heeft opgenomen. Tot 2019 wordt ook gewerkt 

met een negatieve algemene reserve. 

 De doelstelling wordt niet overal gehaald. 

 De cliëntenfolders die waren toegezegd, zijn niet bijgevoegd. 

Eventuele vragen en opmerkingen kunnen naar de voorzitter worden gemaild. Hij zal 

deze in een brief aan Stroomopwaarts meenemen.  

De heer Slooter geeft aan dat de beleidsambtenaar die de Participatiewet in haar 

portefeuille heeft graag met ASDS in gesprek wil gaan over het onderwerp schuld-

hulpverlening. Omdat dit de agenda teveel zou belasten, wordt besloten tot een 

afspraak met de werkgroep. 

 

Wmo Magazine, nummer 6 

Geen opmerkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slooter 

   

4 Uitgaande post  

 Advisering ASDS inzake beleids- en uitvoeringsplan Handhaving Participatiewet 
MVS 2016/2019 
De leden gaan akkoord en hebben verder geen opmerkingen. 

 

 

   

5 Mededelingen 

Brief betaling vacatiegelden 

De heer Slooter geeft een toelichting. Hij verwacht dat de reeds ingediende aanvraag 

na ongeveer 14 dagen wordt uitbetaald. 

 

Informatiebericht voor het kerkblad 

Er is een conceptbrief opgesteld met informatie over ASDS door de heer Slooter. Hij 

stuurt de tekst door naar de heer Engelen die deze kan gebruiken als uitgangspunt 

voor een bijdrage aan het kerkblad. 

 

De journalist Cor Kegel wil graag duo’s uit de raad interviewen voor een stukje op 

www.Schiedam24.nl 

De voorzitter vraagt de leden of zij daarmee instemmen en of hij hun adressen/ 

e-mailadressen kan doorgeven aan deze journalist. Alle aanwezigen stemmen 

daarmee in. 

 

Inleveren profielen voor de website van ASDS 

Er zijn slechts 8 profielen ingeleverd voor de website. Vriendelijk verzoek aan de 

leden om zo spoedig mogelijk een profiel in drie zinnen aan te leveren. 

 

 

 

 

 

 

 

Slooter 

 

 

 

Allen 

 

Allen 

   

http://www.schiedam24.nl/
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6 Verslagen  

 Conceptverslag van 6 december 2016 en actielijst 
Tekstueel en inhoudelijk 
 Pagina 5, agendapunt 13: Het artikel over al dan niet digitaal communiceren stond 

niet in het Algemeen Dagblad, maar in het Financieel Dagblad. 
 
Het verslag wordt met deze wijziging goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van 
 Pagina 1, agendapunt 2: Gevraagd wordt wat de gemeente doet aan beschut 

werken. In de jaarplanning van de gemeente staat een voorstel beschut werken 
opgenomen voor de gemeenteraad van 21 februari 2017. Het college neemt op 31 
januari hierover een besluit en daarna wordt het ter advisering aan ASDS 
voorgelegd. 

 Pagina 2, agendapunt 2: De folders van Stroomopwaarts zijn niet ontvangen. De 
afkortingen van de verschillende onderwerpen zijn nu wel opgenomen in de 
jaarplanning van de gemeente. 

 Pagina 5, agendapunt 11: Mevrouw Bos laat weten dat zij, op één datum na, 
aanwezig kan zijn bij de vergaderingen. 

 Pagina 5, agendapunt 11: De beschikbare evaluatiestukken van de WOT’s zijn 
nog niet ontvangen. De heer Slooter stuurt ze deze week door. 
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Slooter 

 

 

 

Slooter 

   

7 Lopende zaken  

 Jaarplanning gemeente 2017 
De heer Slooter geeft een toelichting. 
 De Verordening Jeugdhulp Schiedam is vanwege de nodige afstemming met 

Maassluis en Vlaardingen uitgesteld. 
 Het voorstel Beschut Werken moet nog worden vastgesteld en komt naar ASDS 

ter advisering. 
 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid wordt op verzoek van ASDS 

toegestuurd ter informatie. 
 Uitvoeringsprogramma Wonen 2017-2018 is in voorbereiding en wordt op 

verzoek van ASDS ter informatie opgestuurd zodra het klaar is. 
 Right to Challenge is in 2015 in de Wmo vastgelegd. Bewoners kunnen de 

gemeente uitdagen wanneer zij van mening zijn dat zij bepaalde taken beter en 
goedkoper kunnen uitvoeren dan professioneler organisaties. 

Afgesproken wordt dat alle onderwerpen ter informatie naar ASDS worden gestuurd. 
Het overleg bepaalt zelf of er al dan niet op wordt geadviseerd. 
 
Jaarplanning ASDS 2017 
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is door Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam geactualiseerd. Omdat het college zo spoedig mogelijk een advies van 
ASDS wil ontvangen, wordt dit onderwerp in de planning geruild met Participatie. 
Zodra het college een besluit heeft genomen, worden de stukken naar de leden 
gestuurd. De heer Slooter zorgt dat er een toelichting wordt gegeven in het overleg 
van 7 februari 2017.  
De rest van de planning is vooralsnog akkoord. 
  
Vergaderschema ASDS 
Allen gaan akkoord met het vergaderschema. 
 
Schuldhulpverlening, reactie op brief 
ASDS en de gemeente verschillen enigszins van mening over het vertrouwen in de 
zelfredzaamheid van kwetsbare Schiedammers. De heer Slooter stelt voor om de 
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vraag niet schriftelijk maar mondeling te beantwoorden. Hij verwacht hierdoor zaken 
beter te kunnen verwoorden. Er wordt een afspraak gemaakt met de werkgroep 
Participatie. Zowel de voorzitter als mevrouw Vincent willen ook graag bij dit 
gesprek aanwezig zijn. Na afloop van de vergadering wordt een datumvoorstel aan de 
heer Slooter meegegeven zodat hij een afspraak met de betreffende ambtenaar kan 
maken. 
 
Daklozenopvangcentrum Westvest 
Dit onderwerp komt volgende vergadering aan de orde bij het thema Beschermd 
wonen.  
Op de vraag of de ruimte optimaal wordt benut, antwoordt de heer Slooter dat dit 
zoveel mogelijk gebeurt  maar dat cliënten nu eenmaal moeilijk te benaderen zijn. 

 

 

 

Slooter 

   

8 Vaste werkgroepen ASDS  

 De voorzitter heeft de werkgroepen op basis van de inventarisatie ingedeeld. Allen 

gaan akkoord met deze indeling.  

In de vorige vergadering zijn ook aandachtsgebieden benoemd: 

- De heer Kerpels wordt toegevoegd aan Schiedam Oost.  

- Er is echter geen naam gekoppeld aan de wijk Nieuwland. De heer Suurmond biedt 

aan deze wijk onder zijn aandacht te nemen.  

De heer Slooter geeft hun e-mailadressen door zodat zij de stukken voor de 

betreffende wijkoverleggen kunnen ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

Slooter 

   

9 Huishoudelijk reglement en reglement ASDS  

 Huishoudelijk reglement 

Het voormalig artikel 7 is verwijderd omdat dit handelt over bevoegdheden van het 

college. Het werkbudget in het nieuwe artikel 7 is uitsluitend bestemd voor 

deskundigheidsbevordering en activiteiten in het kader van inspraak en advisering. 

Alle vaste kosten zijn in de gemeentebegroting opgenomen.  

De leden besluiten om het college een voorstel te doen voor een werkbudget van 

10.000 euro. Voor de verantwoording van het werkbudget wordt aan artikel 3 

toegevoegd: Artikel 3.7 De ambtelijk secretaris zorgt, in overleg met de voorzitter, 

voor het opstellen van een concept-verantwoording van het werkbudget. De 

verantwoording van het werkbudget wordt vastgesteld door de Adviesraad. 

 

   

10 Beantwoording openstaande vragen Wmo Adviesraad  

 Stapelingseffect eigen bijdrage voorzieningen 

De heer Slooter laat weten dat er een onderzoeksvraag bij ROGplus is uitgezet, maar 

dat daarop nog geen reactie is ontvangen. De heer Engelen heeft eind januari weer 

overleg met ROGplus en stelt deze vraag aan de orde. 

 

Passend onderwijs en ouderbijdrage VO 

Deze vraag is bij de LEA (Lokale Educatieve Agenda) neergelegd, maar er is nog 

geen reactie ontvangen. De heer Slooter gaat hier achteraan zodat er volgende keer 

een antwoord is. 

 

 

Engelen 
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11 Communicatie en PR  

 Stand van zaken communicatie 

De website is momenteel in aanbouw. Als basis voor de vormgeving wordt de 

website van de adviesraad in Almere gebruikt.  

Nog niet alle leden hebben een kort profiel van zichzelf aangeleverd. Het verzoek is 

om dit op korte termijn te doen.  

 

 

 

leden 
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Er zijn twee domeinen, te weten www.asdsschiedam.nl en 

www.adviesraadsociaaldomeinschiedam.nl. Het algemene e-mailadres wordt 

contact@asdsschiedam.nl.  

Zodra de website klaar is, voert de werkgroep een eerste controle uit. Daarna wordt 

de website met de groep gedeeld en kunnen eventuele opmerkingen of aanvullingen 

worden doorgegeven. Naar verwachting is de website voor de komende vergadering 

online.  

De designer van de website levert deze week ook nog voorstellen voor een logo aan. 

Afgesproken wordt dat de drie meest aansprekende logo’s aan de leden worden 

voorgelegd waarna ieder, op korte termijn, zijn voorkeur kenbaar maakt. 

Over het promoten van de website moet nog worden nagedacht. 

 

Bijeenkomst delegatie bewonersorganisaties en wijkoverleggen 

De conceptbrief waarmee ASDS zich bekend maakt en de delegaties ter kennis-

making uitnodigt, is klaar. De leden gaan akkoord met de datumvoorstel van 

dinsdagavond 14 februari 2017.  

De heer Slooter nodigt de delegaties uit in overleg met de wijkprocesmanagers. 

De locatie wordt spoedig bekend gemaakt.  

De voorzitter overlegt met de heer Slooter over de opzet van de avond.  

Mevrouw Bos breekt een lans voor het niet alleen focussen op bestaande organisaties 

omdat er ook veel bewoners zijn die zich juist door deze organisaties niet gehoord 

voelen. De voorzitter merkt op dat dit een start is en dat met de website en de 

artikelen in de huis-aan-huisbladen ook anderen worden bereikt.  

Aan alle andere organisaties wordt nagenoeg dezelfde brief verstuurd, maar dan 

zonder de uitnodiging. Als de website dan online is, kan ook het e-mailadres worden 

toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

Suurmond 

leden 
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12 Ontvangen signalen / klachten  

  Er is een signaal ontvangen van een moeder die met haar dochter naar de 

psycholoog wilde, maar ontdekte dat hiervoor behoorlijke wachtlijsten zijn. Dit 

onderwerp moet worden besproken met de WOT’s. 

 In het Wmo Magazine staat een interessant artikel over laaggeletterdheid. 

Laaggeletterdheid veroorzaakt veel problemen bij het invullen van formulieren. 

Met alle gevolgen van dien. 

 In Zuid zijn op het WOT-pand hakenkruizen geschilderd. Mevrouw Bos meent 

dat dit niet zomaar een actie is van een ontspoord iemand, maar ziet het als een 

signaal. Zij maakt zich grote zorgen over de realiteitszin van de mensen die bij de 

WOT’s werken en vraagt zich af hoe serieus wordt gekeken naar signalen dat 

zaken structureel niet in orde zijn. Zij heeft het gevoel dat de WOT’s autoritaire 

organisaties zijn, die onvoldoende luisteren naar wat speelt in de wijk. Zij roept 

op om alert te zijn op deze signalen. 

ASDS heeft nog geen duidelijk beeld wat met dit signaal kan worden gedaan. Het 

wordt zeker meegenomen met de evaluatie van de WOT’s. 

 

 

 

 

 

 

   

13 Rondvraag en sluiting  

 Op 21 december 2016 was er een overleg tussen ambtenaren van Schiedam, 

Vlaardingen en Maassluis over hoe men dient om te gaan met de verschillende 

adviesraden. Door ziekte kon de heer Slooter helaas niet aanwezig zijn. Zodra het 

verslag is ontvangen, zal hij de leden nader informeren. 

 

 

 

 

Slooter 

http://www.asdsschiedam.nl/
http://www.adviesraadsociaaldomeinschiedam.nl/
mailto:contact@asdsschiedam.nl
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Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en 

inbreng en sluit hij de vergadering om 21.55 uur. 

 

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 februari 2017. 

 


