PLAATS

DATUM VERGADERING

Schiedam

6 juni 2017

AANWEZIG

Adviesraad

Gemeente
Notulen
Toehoorders

de dames A. Boedhram-Doekhie, T. Bos, I. Dumoulin, , R. Rueda Cuadra,
M. Tieleman en A. Vincent en de heren W. Bekenkamp (voorzitter),
W. Engelen, P. Kerpels, N. Kortenhoeven en R. Suurmond.
de heer A. Slooter (beleidsadviseur) en mevrouw I. Horn (programmamanager)
mevrouw A. Ouwens-Veenstra (Shardy Notuleerservice)
er is één toehoorder aanwezig

AFWEZIG

Mevrouw Y. Bouari en mevrouw L. Lansbergen
LOCATIE

De Erker, Jan van Avennesstraat 32, Schiedam
ONDERWERP
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Actie door
1

Welkom / vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering kort na 19.30 uur en heet alle aanwezigen
welkom.
Hij deelt mee dat degene die wat meer over De Erker zou vertellen, helaas een
ongeluk heeft gehad door de storm en niet aanwezig kan zijn. De ASDS wenst haar
sterkte en beterschap.
Besloten wordt om op een andere datum nogmaals in De Erker te vergaderen.
Mevrouw Bouari en mevrouw Lansbergen hebben laten weten niet aanwezig te
kunnen zijn.
Vastelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vragen/signalen bewoners Schiedam-West
Er zijn geen bewoners uit West bij de vergadering aanwezig om in te spreken of
vragen te stellen.
Thema: Zomernota
Advies voorbereiding Zomernota
Mevrouw Horn geeft een korte toelichting. Het college heeft besloten door te gaan
op de ingezette koers, waarbij veel aandacht is voor de transformatie van het Sociaal
Domein. In beeld zijn gebracht de genomen stappen ten aanzien van:
- preventie
- initiatieven tot ondersteuning van bewoners (menskracht maar ook door geld en
ontschotting van gelden)
- vaststelling structureel innovatiebudget

Plannen

Actie door
In het stuk wordt ook ingegaan op de extra taak van de gemeente om bezuinigingen
te realiseren.
De leden van de ASDS vragen zich af of het nieuwe college, dat na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal aantreden, het stuk zal overnemen.
Mevrouw Horn kan hierop alleen aangeven dat het stuk de onderlegger zal zijn voor
de begroting van 2018. Op dit moment is men bezig om de vragen van de
gemeenteraad te inventariseren.
De ASDS merkt op dat een aantal instanties meer geld nodig hebben (precario e.d.)
terwijl de BUIG-gelden zijn verlaagd. Er wordt echter niet inzichtelijk gemaakt
waarop moet worden bezuinigd.
Mevrouw Horn antwoordt dat met de precariorechten al rekening is gehouden.
Een van de leden merkt op dat in het stuk te gemakkelijk wordt gesteld dat bepaalde
zaken zijn gerealiseerd, terwijl het aantal uitkeringsgerechtigden in Schiedam nog
steeds toeneemt, in tegenstelling tot de dalende lijn in de rest van Nederland. De
feitelijke doelstelling is volgens hem niet het realiseren van zaken maar het zorgen
dat Schiedammers niet werkloos zijn/blijven.
De ASDS benoemt de volgende aandachtspunten:
- bij het opstellen begroting 2018 moet aandacht zijn voor de effecten op de stad;
- het moet duidelijk zijn welke stappen nog gezet moeten worden;
- het effect van het putten uit de middelen van het Sociale Domein op andere zaken
(die dan geen geld krijgen) moet duidelijk worden.
Desgevraagd geeft mevrouw Horn aan dat de reserve op dit moment circa
400.000 euro bedraagt. Zij begrijpt de behoefte van de ASDS om inzicht in de te
zetten stappen te hebben.
Op de vraag wat de afspraken met Stroomopwaarts inhouden en wat de effecten van
de maatregelen zijn, antwoordt mevrouw Horn dat Stroomopwaarts een ‘beleidsrijk’
samenwerkingsverband is dat zijn eigen beleid bepaalt. De populatie van
Stroomopwaarts is minder flexibel en stroomt minder snel uit dan gehoopt.
Daarvoor wordt nu beleid ontwikkeld (door Stroomopwaarts), waarbij de gemeente
Schiedam enigszins richting kan bepalen. Het beleid zal ter bespreking in de diverse
adviesraden worden geagendeerd.
Op de vraag wat de verdeelsleutel inzake Stroomopwaarts inhoudt, geeft de heer
Slooter aan dat dit het netto resultaat is van de in- en uitstroom. Op basis van deze
verdeelsleutel wordt de bijdrage per gemeente bepaald. Schiedam draagt feitelijk
relatief te veel bij.
De ASDS zal op basis van het overzicht van de te nemen stappen de vervolgstappen
van de ASDS bepalen.
De voorzitter verzoekt de gemeente om tijdig – voor de begrotingsbesprekingen –
een gesprek met de wethouder(s) te regelen. De heer Slooter zal met wethouder Van
Aaken afstemmen of ook wethouder Stam bij dat overleg aanwezig kan/wil zijn.
Op dit moment staat een overleg met de wethouder gepland op 5 oktober. Mevrouw
Horn gaat na of deze datum nog tijdig is voor de begroting 2017.
Op de vraag waarom werd aangegeven dat het stuk niet (opnieuw) naar de ASDS
zou komen, geeft de heer Slooter aan dat er is besloten om geen extra inspraakronde
te houden omdat er geen grote wijzigingen of beslispunten in het stuk zaten ten
opzichte van de vorige versie.

Verslag Adviesraad Sociaal Domein
d.d. 6 juni 2017

Pagina 2 van 6

Hr. Slooter
Mw. Horn

Actie door
De ASDS benadrukt niet blij te zijn met het eenzijdig nemen van dit soort
besluiten.
De Meicirculaire is pas op 1 juni verschenen en daarom nog niet in het stuk
verwekt. Wellicht zou de inhoud ervan nog effect kunnen hebben op de nota.
Thema: Passend onderwijs
Omdat mevrouw Bouari niet aanwezig is, wordt besloten een nieuwe datum te
kiezen voor dit thema. Zie agendapunt 10.
De werkgroep geeft aan dat er geen dringende punten zijn die nu besproken moeten
worden.
De heer Slooter zal desgevraagd nagaan waarom de nota Passend onderwijs niet in
de planning is opgenomen (uit de planning is gevallen).
Als de verschijningsdatum bekend is zullen de voorzitter en de commissie Passend
onderwijs een notitie voorbereiden.
3

Ingekomen stukken
Rapport Bezuinigingen in de Wmo ROGplus
Bespreking agenderen tegelijk met Wmo. Zie agendapunt 10.
Rapport Rekenkamercommissie onderzoek WOT’s
Bespreking agenderen tegelijk met het vervolggesprek WOT’s. Zie agendapunt 10.
Het bevreemdt de ASDS dat de brief van het college eerder is gedateerd dan het
rapport van de Rekenkamer, terwijl in de brief wordt aangegeven dat de
aanbevelingen uit het rapport zullen worden overgenomen. In de brief wordt tevens
aangeven dat men de aanbevelingen slecht onderbouwd vindt, maar niet waarom
men deze mening is toegedaan.
Volgens mevrouw Horn is de brief opgesteld op basis van het al eerder verschenen
concept rapport.
Meerjaren document uitvoeringsprogramma Wonen 2017
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid
Het stuk wordt op een latere datum besproken.
Aangepast reglement ASDS
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

4

Uitgaande post
Brief naar aanleiding van nota Passend Onder Dak, Beleid rond Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen in MVS, 2017-2020
Het concept is door de voorzitter aangepast op basis van de bespreking tijdens de
vorige vergadering. De definitieve brief is verzonden. De ASDS wacht de reactie
hierop af.
De voorzitter merkt op dat het onderwerp ook leeft in Maassluis en Vlaardingen.

5

Mededelingen
Uitnodiging Stroomopwaarts inzake Armoedebeleid op 8 juni (Jeugdsportfonds en
Kindpakket)
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Hr. Slooter
Vz / Cie PO

Actie door
De voorzitter kan 8 juni helaas niet aanwezig zijn. De heer Engelen zal namens de
ASDS aanwezig zijn.
Terugkoppeling gesprek Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De voorzitter heeft contact gehad met de Koepel van Adviesraden om na te gaan of
het zinvol is om als ASDS daarbij aan te sluiten. Vlaardingen is ook aangesloten.
Maassluis is dat inmiddels niet meer.
Besloten wordt dat de ASDS lid zal worden en dat over een aantal maanden een
evaluatie zal plaatsvinden.
Terugkoppeling gesprek met voorzitters Adviesraden Vlaardingen en Maassluis
De voorzitter heeft een door ieder als nuttig omschreven gesprek met beide
voorzitters gehad. Allen hebben hun bereidheid uitgesproken om verdere
samenwerking te onderzoeken. Na de zomer zal een vervolggesprek worden gepland
waarvoor zij elk vijf gemeenschappelijke items benoemen. Voor die tijd zullen de
zij stukken en reglementen met elkaar uitwisselen.
Terugkoppeling werkgroep Jeugd
De terugkoppeling is via de e-mail naar de leden van de ASDS gestuurd en wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Vooraankondiging presentatie GGD inzake Gezondheidsmonitor
Het viel de ASDS op dat Rotterdam niet in de vergelijking is betrokken. Hierdoor
lijkt de vergelijking mank te gaan.
De GGD geeft aan bereid te zijn om in een vergadering van de ASDS een
toelichting te geven. Bij dit overleg zal ook iemand van de gemeente Schiedam
worden uitgenodigd.
Effecten afschaffen kwijtschelding waterschapsbelasting
De heer Slooter geeft aan dat Stroomopwaarts een memo naar de bestuurders van de
drie gemeenten voorbereidt. Een kopie zal ter kennisname aan de ASDS worden
gestuurd.

Hr. Slooter

ROGplus
Het platform functioneert goed. De heer Engelen zit er namens de ASDS. De eerste
spiegelgesprekken worden in juni gehouden. In september worden vier mensen
vanuit ROGplus toegevoegd aan de wijkteams.
6

Verslagen
Conceptverslag van 9 mei 2017 en actielijst
Tekstueel en inhoudelijk
- pagina 5, punt 5, Jeugdsportfonds: In de laatste zin ‘Vlaardingen’ wijzigen in
‘Westland’
- pagina 5, punt 5, Opening buurtwerkplaats: ‘De heer Suurmond’ vervangen door
Kortenhoeven (ook in de actiekolom)
Het verslag wordt met deze wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van
- bijlagen 1 en 2 zullen in Dropbox worden geplaatst.
- pagina 3: een aantal leden van de ASDS is bij het Stadsgesprek op 18 mei
aanwezig geweest.
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Voorzitter

Actie door
- pagina 3, presentatie Beschut werk: navraag leert dat gemeente Schiedam geen
garantiebanen heeft.
- pagina 4, diaconieën en inloophuizen: de datum van de mini-conferentie is nog
niet bekend. Die ligt waarschijnlijk na de zomer.
- pagina 4, signaal over basisschool Groenoord: mevrouw Boedhram is door het
schoolbestuur geadviseerd om zich afzijdig te houden. Het geld is er en er ligt
een plan om de bestaande school te strippen en daarna opnieuw op te bouwen. De
vraag is echter of de fundering daarvoor goed genoeg is. Mevrouw Boedhram
heeft daar haar twijfels over. Zij maakt zich ernstige zorgen over de uitkomst van
het onderzoek daarnaar. Stichting Primo houdt echter vast aan herbouw in plaats
van nieuwbouw. En hoopt nog voor de zomer van 2017 een positief rapport te
ontvangen.
De leden van de adviesraad vragen zich af of herbouw niet veel duurder is dan
nieuwbouw. En of de huidige indeling van het gebouw/de fundering wel passend
is bij de nieuwe regels. Mevrouw Boedhram zal de stand van zaken opvragen en
aan de ASDS rapporteren

Mw. Boedhram

7

Planning vergaderlocaties ASDS
Alle in bijlage 10.2 genoemde locaties zijn akkoord en kunnen worden gereserveerd. Hr. Slooter

8

Programma deskundigheidsbevordering
Het geplande overleg tussen mevrouw Boedhram en de heer Slooter is helaas niet
doorgegaan. Er wordt een nieuwe datum gepland. Zij zullen dan ook de offerte van
Zorgbelang Zuid-Holland bespreken.
De heer Slooter geeft aan dat navraag bij de Bestuursacademie Schiedam leert dat
zij zich niet zien als platform voor de adviesraad.
Dit punt agenderen voor de volgende vergadering.

Agenderen

Analyse inzake zelfredzaamheid
De voorzitter stelt voor om het thema zelfredzaamheid te koppelen aan het thema
WOT’s en bij de bespreking daarvan ook de wethouder uit te nodigen.
Een klein comité, bestaande uit de voorzitter, mevrouw Vincent, mevrouw Bos en
de heer Engelen, zal de thema’s voorbereiden.
De voorzitter zal een datum voor het overleg plannen.

Voorzitter

9

10 Lopende zaken
Jaarplanning gemeente
Dit punt agenderen voor de volgende vergadering.
Jaarplanning adviesraad
- heroverwegen onderwerpen 2e halfjaar 2017
Besloten wordt het onderwerp Participatie door te schuiven naar 7 november – in
combinatie met Stroomopwaarts en daar ook het thema Schuldhulpverlening bij
betrekken.
Het schema zal dan als volgt worden aangepast:
- 4 juli
– rapport Rekenkamercommissie WOT’s en thema zelfredzaamheid
- 5 september – WPG in combinatie met rapport GGD en Wmo
- 5 oktober
– Passend onderwijs en overleg met de wethouder/begroting 2018
- 7 november – Stroomopwaarts / Participatie / Schuldhulpverlening
- 7 december – terugblik/evaluatie ASDS en reservedatum voor een thema

Verslag Adviesraad Sociaal Domein
d.d. 6 juni 2017

Pagina 5 van 6

Agenderen

Actie door
11 Communicatie/PR
De voorzitter heeft een interview voor PopUp gegeven.
Op zaterdag 10 juni is hij aanwezig bij Ziekenomroep Schiedam.
Het blijkt dat de Stadskrant wederom het artikel over de adviesraad (met foto) niet
heeft geplaatst, ondanks aandrang van de heer Slooter. Mevrouw Horn gaat na wat
er mis is gegaan.

Mw. Horn

Reply via de website gaat fout. De heer Suurmond zoekt dit uit.

Hr. Suurmond

12 Ontvangen signalen/klachten
- De heer Engelen vraagt wat waar is van het gerucht dat WOT West/Centrum
inhoudelijke problemen heeft en of daar iets speelt dat de ASDS moet weten.
De heer Slooter geeft aan dat de huidige locatie te klein is en dat een andere
locatie wordt gezocht, waarbij momenteel diverse opties worden onderzocht.
- Mevrouw Dumoulin meldt dat de enige logeeropvang die door de gemeente is
ingekocht (ASVZ) een wachttijd kent van minimaal 2 jaar. De logeeropvang zit
vol en er is geen uitstroom. Via pgb-gelden zou een plek in een andere zorginstelling die wel per direct plaats heeft, gevonden kunnen worden, maar het blijkt
dat de pgb daarvoor niet toereikend is. Het is een probleem waar inmiddels
meerdere Schiedammers tegenaan lopen.
De heer Slooter zal het signaal doorgeven met het verzoek om op heel korte
termijn een reactie te krijgen.
De ASDS zal vervolgens, afhankelijk van de reactie, nagaan welke stappen
ondernomen kunnen worden.
13 Rondvraag en sluiting
- De toehoorder (de heer Van Horssen) geeft aan dat hij indien nodig een bijdrage
kan leveren bij de zelfevaluatie van de ASDS die in december staat gepland.
- Mevrouw Rueda Cuadra vraagt of het wellicht toch mogelijk is om actie te ondernemen op de inburgeringsproblematiek. De voorzitter geeft aan dat dit thema is
aangekaart bij de landelijke koepel van adviesraden om na te gaan of er op
landelijk niveau advies gegeven kan worden.
- Mevrouw Bos bedankt de raad voor alle informatie die zij heeft ontvangen voor
afstemming tussen de gemeenten. Zij heeft inmiddels een klacht ingediend bij de
ombudsman Rotterdam. Mocht de reactie daar aanleiding toe geven, dan zal zij dit
punt bij de ASDS neerleggen.
- De heer Kerpels meldt dat hij op 4 juli niet aanwezig kan zijn in verband met
vakantie.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en
inbreng en sluit hij de vergadering om 21.45 uur.
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 4 juli 2017 vanaf 19.30 uur,
locatie: Woudhoek, Wijkcentrum De Brug, Heijermansplein 35, 3123 LA Schiedam
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Hr. Slooter

