PLAATS

DATUM VERGADERING

Schiedam

4 april 2017

AANWEZIG

Adviesraad

de dames: A. Boedhram-Doekhie, T. Bos (vanaf 19.55 uur), Y. Bouari, I. Dumoulin,
R. Rueda Cuadra en A. Vincent
de heren: W. Bekenkamp (voorzitter), W. Engelen, P. Kerpels, N. Kortenhoeven en
R. Suurmond.

Gemeente
Notulen
Gasten
Toehoorders

mevrouw I. Horn (programmamanager) en de heer A. Slooter (beleidsadviseur)
mevrouw J. van den Hoonaard (Shardy Notuleerservice)
de dames B. Vermaat (beleidsadviseur) en B. Berends (beleidsadviseur)
er is een toehoorder aanwezig

AFWEZIG

de dames L. Lansbergen en M. Tieleman

ONDERWERP
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1

Welkom / vaststelling agenda
De ASDS wordt door de heer S. Bijloo welkom geheten in het Hof in Zuid. Hij is
voorzitter van de vrijwilligers die in samenwerking met Stichting Pameijer, Senioren
Welzijn en de gemeente Schiedam dit wijkcentrum beheren. Hij is verheugd dat de
ASDS voor de eerste vergadering op locatie dit wijkcentrum heeft uitgekozen. Verder
vertelt hij iets over het ontstaan van het wijkcentrum, de activiteiten en de betekenis
hiervan voor de buurt.
De voorzitter opent hierna de vergadering onder dankzegging aan de gastheer voor zijn
inleiding.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Thema Wonen
De dames Vermaat en Berends bespreken de conceptnota Wonen & Zorg. De
conceptnota is nog niet aan het college voorgelegd. Het stuk vormt input voor het
rapport Langer thuis wonen. Afgesproken is dat er één coördinator wordt aangesteld als
aanspreekpunt en dat mevrouw Van Aaken de verantwoordelijk wethouder is.
De belangrijkste punten uit de conceptnota zijn:
- Schiedam blijft monitoren zodat de nota actueel blijft;
- Hoe zorgt Schiedam dat de woningen kwalitatief geschikt blijven;
- Bewustwording creëren bij particuliere woningbezitters om tijdig de woning aan te
passen waardoor zij langer thuis kunnen wonen;
- Voor huurwoningen wordt met de corporaties overlegd over aanpassingen;

Actie door
- De woonomgeving en de voorzieningen moeten geschikt worden gemaakt;
- Kwetsbare doelgroepen vormen nog geen probleem in Schiedam, maar er moet wel
aandacht voor blijven (Nota passend onder dak);
- Er moet samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten (samenwerken,
van elkaar leren en elkaar versterken).
Binnen twee weken is de nota definitief, dus de adviezen van ASDS kunnen nog worden
meegenomen. Deze kunnen ook na de vergadering per mail worden aangedragen.
De financiële paragraaf ontbreekt nog omdat de nota in verschillende andere beleidsonderdelen is geïntegreerd. Ook worden veel aanpassingen vanuit de Wmo betaald.
Hoewel het langer thuis wonen wordt gestimuleerd, gaan de bijdragen vanuit de Wmo
juist naar beneden. Vergeleken met omliggende steden valt dat in Schiedam mee. Bij
nieuwe aanvragen via ROGplus wordt goed gekeken naar wat men nog zelf kan betalen.
De ASDS geeft de volgende aandachtspunten mee:
- Opvallend is dat er qua veiligheid naar de buitenruimte is gekeken, maar dat, met name
bij verwarde personen, ook binnenshuis aanpassingen noodzakelijk zijn;
- Er zijn veel raakvlakken met andere soorten beleid, maar die worden in de nota niet
benoemd;
- Aanpassingen in de buitenruimte worden niet altijd voortvarend opgepakt. In de nota
wordt een budget voor de wijkschouw genoemd om dit probleem aan te pakken.
Problemen met aanpassingen in relatie tot langer thuis wonen kunnen direct bij
mevrouw Vermaat worden gemeld;
- Er moet integraler worden gewerkt binnen de gemeente zodat bij grote herbestratingsprojecten ook aandacht blijft voor minder mobiele mensen. Wanneer zich dit soort
problemen voordoen, dan moet men contact opnemen met de gemeente;
- Voorgesteld wordt dat Schiedam zelf woningen koopt voor lastige doelgroepen.
Momenteel is echter voldoende woonruimte beschikbaar voor deze groepen, dus
aankoop is niet nodig;
- Bij het clusteren van bewoners uit kwetsbare doelgroepen moet goed naar de
omgeving worden gekeken zodat dit geen problemen in de buurt oplevert;
- Bij de geïnterviewden worden de patiëntenorganisaties gemist. Deze suggestie wordt
voor volgend jaar meegenomen.
Mevrouw Berends licht de nota Passend onder dak toe.
Opmerkingen kunnen schriftelijk worden gemaakt en zullen samen met de opmerkingen
van de adviesraden van Vlaardingen en Maassluis worden verwerkt. De gemeenteraad
van Vlaardingen heeft vanuit de Centrumgemeenten de bevoegdheid om het stuk verder
af te handelen. De nota wordt samen met de nota Wonen & Zorg ter kennisgeving aan de
gemeenteraad van Schiedam aangeboden.
In de nota Passend onder dak worden de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
beschreven. Mevrouw Berends legt uit welke taken bij de Centrumgemeente behoren en
welke bij de gemeente Schiedam:
- Schiedam zorgt aanvullend aan de taken van de Centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, onder andere voor de plusvoorziening (stichting Elckerlyc met 5 wooneenheden, stichting Westvest met 24 wooneenheden) en ontruimingspreventie
(gezinnen met kinderen niet uit huis plaatsen);
- De Centrumgemeente organiseert, met een kritische blik van de gemeente Schiedam,
voor de maatschappelijke opvang (stichting Stoed zorgt met 30 plaatsen in De
Elementen voor eerste opvang voor dak- en thuislozen), de crisisopvang (stichting
Elckerlyc met 9 wooneenheden voor maximaal 28 personen) en beschermd wonen (de
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Leden

Leden

Actie door
stichtingen Pameijer, Stoed, Argos, Zebra en twee bedden bij GGZ voor de
noodopvang).
Voorts worden onderstaande punten benoemd:
- Vlaardingen ontvangt als Centrumgemeente middelen vanuit het Rijk, terwijl
Schiedam uit eigen middelen de aanvullende voorzieningen betaalt. Het Schiedamse
onderdeel is niet in de nota opgenomen. Er wordt nog nagedacht over een spoorboekje
als toevoeging bij de stukken voor de gemeenteraad;
- Wanneer het budget van de Centrumgemeente op is, wordt aanspraak gemaakt op de
gemeentelijke Wmo-budgetten. Hierover is expliciet in de nota opgenomen dat de
middelen van beschermd wonen helemaal opgebruikt moeten zijn;
- Is het nadelig dat Woonplus zo’n groot aantal woningen in Schiedam heeft? De
corporatie is niet rijk, maar de wil om te investeren en vooruit te kijken is aanwezig.
Verder is het prettig om maar met één corporatie rekening te moeten houden.
Onderhandelingen met Woonplus leiden vaak tot goede resultaten.
De dames Berends en Vermaat verlaten onder dankzegging de vergadering.
3

Ingekomen stukken
Gevraagd wordt naar de status van de ingekomen stukken. Onduidelijk is of er een
advies moet worden gegeven of dat de stukken ter kennisname zijn. Afgesproken wordt
dat de status voortaan zoveel mogelijk wordt aangegeven, maar dat het de ASDS altijd
vrij staat om ongevraagd advies te geven.
Vastgesteld uitvoeringsprogramma Wonen 2017
In het organogram ontbreekt de adviesraad.
In de begroting voor de komende jaren is geen rekening gehouden met indexering- of
inflatiecorrectie.
De heer Slooter laat weten dat dit gebruikelijk is. Voordat het meerjarendocument naar
de raad gaat, wordt het nog bij de ASDS geagendeerd.
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid
Geconstateerd wordt dat dit document eerder voorgelegd had moeten worden. Er kan
echter alsnog een ongevraagd advies op worden gegeven. Omdat er in het programma
ook een rol voor de WOT’s zit, moet het opnieuw geagendeerd worden. De beleidsmedewerker is bereid om een toelichting te geven. Dit onderwerp wordt opgenomen op
de REP-lijst.
Reactie Stroomopwaarts op brief d.d. 25 januari 2017
De ASDS is van mening dat dit niet het antwoord is op het gevraagde. Besloten wordt
om het onderwerp Schuldhulpverlening als agendapunt te agenderen.
Rapport Rekenkamer Rotterdam Schuldhulpverlening en zelfredzaamheid
Voor kennisgeving aangenomen.
Foldermateriaal Stroomopwaarts
Voor kennisgeving aangenomen.

4

Uitgaande post
Conceptbrief (mogelijk) stapelingseffect eigen bijdragen
De leden gaan akkoord met het versturen van de brief.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein
d.d. 4 april 2017

Pagina 3 van 7

Slooter

Slooter

Slooter

Slooter

Actie door
Conceptbrief verordening Jeugdhulp Schiedam 2017
De leden gaan akkoord met het versturen van de brief.
Conceptbrief n.a.v. sluiting Francois HaverSchmidt
De voorzitter heeft gesprekken gevoerd met Argos en de Frankelandgroep. Hij geeft hier
een terugkoppeling van. In principe heeft de ASDS geen rol in de ontwikkelingen. De
ASDS kan echter wel een signaal afgeven.
De voorzitter stelt de conceptbrief op en mailt deze naar de leden voor akkoord.
5

Mededelingen
Effecten inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen en kinderopvang
De heer Slooter laat weten dat er nog geen rapportage is. Er is momenteel wel uitval,
maar deze lijkt vooral te wijten aan het feit dat de tarieven in Schiedam lager lagen dan
in omliggende gemeenten. De ouders uit deze gemeenten lijken nu terug te keren naar
voorzieningen in hun eigen gemeenten. Verder lijken de financiële effecten voor de
laagste inkomens gunstiger uit te vallen. De rapportage volgt over een maand.

Voorzitter

Slooter

Reactie college op huishoudelijk reglement ASDS
Het huishoudelijk reglement ASDS is met de wethouder besproken en zal met een
positief advies aan het college worden voorgelegd.
Terugkoppeling gesprekken met Els de Bruin, Radboud Sinnecker, Paul van Mansum en
Zülfikar Güler.
- Het gesprek met huisarts Els de Bruin ging met name over haar ervaringen met de
WOT’s. Afgesproken is dat ook informatie bij de gemeente wordt opgevraagd en dat
aan de hand daarvan wordt beoordeeld of hier een rol voor de ASDS is weggelegd.
- Het gesprek met Radboud Sinnecker en Paul van Mansum ging met name over de
zingevingsproblematiek binnen de welzijnssector. Binnenkort volgen een gesprek met
wethouder Van Aaken en een notitie van mevrouw Simons. De ASDS wacht de
resultaten daarvan af.
- De sociale kaart is besproken. Ook is vermeld dat wordt gewerkt aan een interactieve
kaart. Om geen valse verwachtingen te wekken, worden hierover geen aanvullende
gesprekken gevoerd.
- Ondanks vele pogingen is het nog niet gelukt om een afspraak te maken met de heer
Güler. Er staat een afspraak gepland op vrijdag 7 april. De gespreksonderwerpen zijn:
gezond eten op scholen, plus professionals en opleiding.
- De heer Engelen meldt dat ROGplus bezig is om een zo breed mogelijk cliëntenplatform op te zetten waarvoor iedereen zich kan opgeven. Het is de bedoeling dat het
platform deels digitaal wordt en deels uit klankbordgroepen zal bestaan. De folders
worden met de vergaderstukken van volgende keer meegestuurd.
Engelen
6

Verslagen
Conceptverslag van 7 maart 2017 en actielijst
Tekstueel en inhoudelijk
- pagina 4, eerste aandachtstreepje: Vos in de actielijst moet Bos zijn.
Het verslag wordt met deze wijziging goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van
- pagina 2, tweede aandachtsstreepje: De wethouder zou nagaan hoe de leden het best
geïnformeerd kunnen worden. Dit blijkt ingewikkelder dan verwacht. Mevrouw Horn
komt hier op een later moment op terug.
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Actie door
- pagina 3 , agendapunt 3: De nota Jeugdhulp stond tweemaal op de agenda. De heer
Slooter gaat ervan uit dat het hier een fout betreft en dat de nieuwe planning leidend is.
- pagina 5, agendapunt 7: Niet de heer Slooter, maar de werkgroep zelf maakt een
afspraak met mevrouw Van der Ven en de heer Kleij.
- pagina 6, agendapunt 12, kopje Belastingaanslagen: De reactie van Stroomopwaarts is
nog niet ontvangen en komt volgende keer terug.

7

Werkgroep

Actielijst:
De WOT’s willen zichzelf graag volgende maand presenteren en daarbij ook de
evaluatie mee te nemen. De ASDS verzoekt om de evaluatie alvast bij de vergaderstukken te voegen.

Slooter

De volgende vergadering wordt gehouden in Oost. De heer Slooter organiseert een
vergaderlocatie.

Slooter

Lopende zaken
Jaarplanning gemeente 2017
De startnotitie Onderwijs wordt graag zo spoedig mogelijk ontvangen.
Terugkoppeling opleidingen t.b.v. deskundigheidsbevordering
Gewacht is op het voorstel van de heer Slooter omtrent de interne trainingen binnen de
gemeente Schiedam. De heer Slooter zoekt dit verder uit. De voorzitter vraagt de leden
zelf ook voorstellen te mailen.

Slooter
Allen

Terugkoppeling inzake aantal cliënten dagbesteding
Mevrouw Vincent laat weten dat op basis van de beschikbare stukken geen probleem
geconstateerd is. Het betreffende stuk heeft betrekking op één locatie. Wel wordt een
vinger aan de pols gehouden. Dit wordt aan betrokkene medegedeeld.
8

9

Doelgroepenvervoer
De meerwaarde van de samenwerking met Maassluis en Schiedam is onduidelijk.
Mevrouw Horn legt uit dat het een efficiencyslag betreft waarbij naar de verschillende
vervoersstromen en doelgroepen wordt gekeken. Ook wordt gekeken of er mensen ten
onrechte gebruik maken van deze voorziening die beter in het maatwerk kunnen worden
opgenomen.
De voorzitter constateert dat het een complex verhaal is. Nergens blijkt uit waar de
gebruikers naartoe reizen. Er is ook onduidelijkheid waarom moet worden samengewerkt met Schiedam en Vlaardingen en niet met Rotterdam.
Vanuit de ASDS wordt gevraagd of er wellicht iets kan worden gedaan aan de vele
verschillende vervoersvormen. En of er wellicht een mogelijkheid is om een centraal
aanspreekpunt te benoemen.
De voorzitter stelt voor om hierover in een kleine groep verder te praten met de adviesraden van Schiedam en Vlaardingen. De heren Suurmond en Kortenhoven stellen zich
hiervoor beschikbaar. De voorzitter maakt een afspraak.
Advies Gezondheid in relatie tot uitbreiding Rotterdam Airport
De vergadering besluit dat adviseren over dit onderwerp niet tot de kerntaken van de
ASDS behoort. Er wordt derhalve geen advies gegeven.

10 Communicatie/PR
Beheer website (content/upload documenten)
De website is gelanceerd.
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Voorzitter

Er zullen nog andere foto’s op worden geplaatst.
Er moet meer bekendheid aan de website worden gegeven.
Op de gemeentelijke website staan al verwijzingen naar www.ASDSchiedam.nl.
Bij de opstart van de website heeft de gemeente haar gehele netwerk geïnformeerd;
Bewoners kunnen regelmatig worden geïnformeerd over de vergaderingen op de
gemeentelijke Facebookpagina;
- De raad stelt zelf een artikel op voor de krant;
- Gekeken wordt naar de mogelijkheid om informatie toe te voegen bij de mail waarin
bewoners worden uitgenodigd voor de wijkoverleggen.
De werkgroep neemt de voorstellen mee en denkt na over andere opties.
-

Actie door
Slooter

Visitekaartjes
De visitekaartjes zijn conform de lay-out van de website. Het e-mailadres en de website
staan er op. De achterkant blijft leeg zodat ieder daar zijn eigen gegevens op kan
noteren. Het voorstel ligt bij de gemeente die de kaartjes laat drukken.
Schiedam zorgt dat de vergaderdata en mogelijk een besluitenlijst op de website wordt
gepubliceerd. Over het besluitenlijstje moet nog overleg worden gevoerd. De via de
website ontvangen mail wordt door mevrouw Lansbergen in de gaten gehouden.
11 Ontvangen signalen/klachten
Nieuwbouw basisschool Primo in Groenoord
Mevrouw Boedhram meldt dat deze basisschool in Groenoord twee jaar geleden is
gesloten en dat de kinderen tijdelijk naar een andere basisschool zijn overgeplaatst. De
gemeente had beloofd dat er binnen een jaar een nieuw schoolgebouw zou komen. De
school staat er helaas nog niet, waardoor kinderen nu les krijgen in een gebouw met veel
achterstallig onderhoud. De begroting blijkt onvoldoende om de nieuwbouw te
financieren. Ondanks de vele beloftes aan de ouders krijgen de kinderen nog steeds les in
een onveilig pand en ouders besluiten massaal hun kinderen in een andere wijk naar
school te laten gaan. De directie is huiverig om actie te voeren omdat zij vrezen dat dit
nadelige gevolgen voor de nieuwbouw heeft.
De ASDS adviseert de ouders om de druk richting de gemeente flink op te voeren.
De voorzitter stelt voor om nadere informatie te achterhalen.
Boedhram
Verschil tussen WOT en DOCK
Voor sommige ouders is het onduidelijk of zij zich tot de WOT of DOCK moeten
wenden.
De voorzitter laat weten dat in de WOT’s verschillende instanties samenwerken, onder
andere DOCK. Daarnaast kent DOCK aparte gebiedsteams die zich bezighouden met de
activering van groepen.
Het advies aan de ouders luidt om altijd eerst bij het WOT aan te kloppen.
13 Rondvraag en sluiting
Mevrouw Boedhram stelt voor dat de leden van de ASDS in het kader van teambuilding
gezamenlijk uit eten gaan. Alle leden stemmen hier mee in. De voorzitter bespreekt de
mogelijkheden met de heer Slooter.

Mevrouw Vincent leest in haar e-mail dat de vergaderstukken naar Dropbox gestuurd
worden en vraagt zich af of ze dan ook nog per e-mail worden verstuurd.
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Voorzitter/
Slooter

Actie door
Voorgesteld wordt om per e-mail aan te kondigen wanneer de stukken in Dropbox zijn
geplaatst en de stukken niet (meer) per e-mail te verzenden..
Mevrouw Bouari benadrukt nogmaals dat de stukken uiterlijk één week van te voren
binnen moeten zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit hij de vergadering om 22.00 uur.
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 9 mei 2017 in Schiedam Oost.
De heer Slooter reserveert een locatie.
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