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Actie door
1

Welkom / vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.

2

Overleg met wethouders Van Aaken en Stam
Begroting
Wethouder Van Aaken laat weten dat, met de verkiezingen voor de deur, de
begroting inspeelt op de toekomst. De doelen zoals Meedoen en het verhogen
van de sociaal economische standaard worden verstevigd in de begroting. Er
moet nog wel rekening worden gehouden met een nieuwe bezuinigingsronde van
het Rijk. Voor de transitie is het raamwerk neergezet en voor het transformeren
zelf is een innovatiebudget van 900.000 euro jaarlijks beschikbaar gesteld. Er is
gekozen om niet alles vooraf vast te leggen, maar meer lerend te werken. Door
met pilots te werken, wordt meer ruimte gegeven aan bewonersinitiatieven.
Op het gebied van gezondheid ligt een grote opgave. Cijfers van de GGD wijzen
uit dat het op verschillende fronten niet goed gaat. Binnenkort worden bewoners
gevraagd om mee te denken over een integrale aanpak. Voorbeelden waarover
moet worden nagedacht zijn aanpak van jongeren met overgewicht en meer
bewegen voor ouderen. Afhankelijk van de uitkomst wordt meer budget vrijgemaakt of kunnen kosten vanuit bestaande budgetten worden betaald. Er wordt
ook gestart met het opstellen van een wijkgebonden aanpak. Het streven is om
een gezondheidsindex per wijk op te stellen. De effecten van deze aanpak zullen
pas na vier tot zes jaar zichtbaar zijn.

Actie door
Wethouder Stam overziet de afgelopen drie jaar en merkt op dat de overname
van de taken van het Rijk lijken mee te vallen. De Participatiewet is gekoppeld
aan de zorg en het Passend onderwijs aan de wijkteams. Schiedam heeft gekozen
voor het opzetten van pilots in plaats van plannen maken vanachter het bureau.
Zo zijn er in verschillende wijken proeftuinen gestart die succesvol bleken. Deze
worden dan ook gefaseerd over de hele stad uitgerold. Als voorbeelden noemt hij
vroeg signalering in Oost en het voorkomen van huisuitzetting wanneer er
kinderen aanwezig zijn in Noord.
De Participatiewet wordt uitgevoerd door Stroomopwaarts. Waar eerst het aantal
uitkeringen opliep, lijkt dit aantal nu te stabiliseren. Het is belangrijk dat mensen
werken of een nuttige dagbesteding hebben. Hierdoor heeft Schiedam minder
kosten, maar zijn er ook minder gezondheidsklachten en is er minder overlast en
criminaliteit.
Schiedam heeft het onderwijs aardig op orde, maar nu het Rijk bezuinigt op het
onderwijsachterstandsbeleid ligt hier wel een gevaar op de loer. Een nieuwe
Onderwijsnota wordt niet opgesteld zolang het Rijk geen richtlijnen geeft. Het
NIBUD heeft onderzoek gedaan in VSM (Vlaardingen, Maassluis en Schiedam)
en kwam tot de conclusie dat de drie gemeenten het best goed voor elkaar
hebben. NIBUD heeft advies gegeven om iets te doen aan de aanvullende ziektekostenverzekering voor minima. Deze wordt vanuit de langdurigheidstoeslag
gerealiseerd. Een grote kostenpost is verder het bestrijden van armoede bij
kinderen. Er wordt vooral in natura geholpen en hierbij worden voorwaarden
gesteld.
Bij de schuldhulpverlening slaagt 50% om uit de schulden te komen. Dit was
voorheen slechts 9%. Lastig wordt het wanneer door de rechter een bewindvoerder wordt aangewezen. Dit soort bureaus zijn niet allemaal van goede
kwaliteit.
Wethouder Van Aaken laat weten dat er ook wordt gekeken naar fraude in het
sociale domein. Door bijvoorbeeld controle uit te voeren op de uitvoering van de
Wmo en de Jeugdwet wordt eerder ontdekt dat geld de verkeerde weg op gaat.
Dit is een ingewikkeld proces waarbij kleine stappen worden gemaakt. In de
opgave Gezondheid wordt samengewerkt met zorgverzekeraar DSW. De wethouder laat weten dat er wordt ingezet op leefstijl. Het college is blij met de
betrokkenheid van deze zorgverzekeraar en is niet bang dat deze teveel invloed
krijgt op de levens van de Schiedammers. De voorzitter stelt voor om DSW uit te
nodigen voor een toelichting op het onderzoek.
Zelfredzaamheid
Gevraagd wordt of op het gebied van zelfredzaamheid wel rekening wordt
gehouden met de meest kwetsbaren in de samenleving. Wethouder Van Aaken
laat weten dat vanuit de WOT’s eerst wordt gekeken wat men nog wel zelf kan.
Daarnaast wordt geprobeerd om het sociaal netwerk voor de meest kwetsbaren te
vergroten. Het is wel gebleken dat de groep met lichtverstandelijke beperkingen
veel groter is dan gedacht. Samen met MEE Rotterdam kijkt Schiedam hoe deze
groep verder kan worden geholpen. Van de groep die zich aanmeldt, blijkt dat
85% uiteindelijk best zelfredzaam is, terwijl 5% het nooit zelf redt.
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Actie door
Bij de overige 10% wil Schiedam zo hoog mogelijk inzetten, maar dat project
staat nog in de kinderschoenen. ASDS adviseert om hierbij het maatwerk verder
uit te werken.
Stroomopwaarts is in gesprek met MVS. Volgens wethouder Stam is het efficiënt
dat deze uitvoeringsorganisatie ook zelf beleid maakt. Dit werkt beter dan dat de
drie gemeenten gezamenlijk tot een beleid moeten komen. Twee jaar is te kort
om een oordeel te vellen over Stroomopwaarts. Hoewel de organisatie in steeds
meer WOT’s participeert, is er meer tijd nodig om integraler te kunnen werken.
Wat verder ter tafel komt
De voorzitter vraagt naar een reactie op vragen die gesteld zijn in een brief van
de ASDS van 17 mei inzake de notitie Passend Onder Dak. Wethouder Van
Aaken laat weten hier zo spoedig mogelijk op te reageren.
Afgesproken wordt dat het contact tussen de wethouders en ASDS minder formeel kan. Er worden telefoonnummers uitgewisseld voor een persoonlijker
contact.
3

Mw. Horn

Mw. Horn

Ingekomen stukken
Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2018
Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van een rechterlijke
uitspraak. Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
Nieuwsflits passend onderwijs
ASDS wil het nieuwe college graag aandachtspunten meegeven. Afgesproken
wordt om dit onderwerp voor december 2017 te agenderen.

Mw. Horn

Nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
Rapport BMC: Effecten van de bezuinigingen in de Wmo.
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 5 oktober 2017.
4

Mededelingen
Rapportage effecten inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen en
kinderopvang
De rapportage is nog niet ontvangen. Verzocht wordt om het stuk zo spoedig
mogelijk te mailen en niet te wachten tot het volgend overleg.

Mw. Horn

Hr. Slooter

Terugkoppeling overleg voorzitters adviesraden
De voorzitter laat weten dat er bereidheid is tot samenwerking. Eerder gegeven
adviezen zijn uitgewisseld en hieruit blijkt dat er verschillen zijn. Vlaardingen
heeft zeer afwijkend geadviseerd op de notitie Passend Onder Dak. Dit advies
wordt rondgemaild. Maassluis en Vlaardingen hebben sterk negatief geadviseerd
op het regiovervoer. Ook op de nota Beschut werk is anders geadviseerd. Er ligt
een voorstel om eens bij elkaar in de keuken te gaan kijken. Na de volgende
sessie volgt een notitie over verdere samenwerking op termijn.
Procesvoorstel Sluitende aanpak mensen met verward gedrag
Mevrouw Horn laat weten dat er een convenant is ondertekend waarbij partijen
afspreken dat er met ingang van 1 november 2017 op meerdere gebieden wordt
samengewerkt.
Het convenant en de samenwerkingsovereenkomst worden naar ASDS gestuurd.
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Verslagen
Conceptverslag van 4 juli en actielijst
Tekstueel en inhoudelijk
- pagina 2, Rapport Rekenkamercommissie WOT’s en Zelfredzaamheid:
Mevrouw Horn wijst erop dat de ASDS enkele conclusies heeft getrokken op
basis van dit rapport die naar haar mening te ongenuanceerd zijn en een enkele
keer zelfs onjuist.
Het verslag en de actielijst worden met deze opmerking goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van
- pagina 3, agendapunt 4, De Koepel: Hoewel de voorzitter iedereen heeft
aangemeld, hebben de leden nog niets gehoord. De voorzitter gaat hier
achteraan en stuurt tot die tijd alles door.
- pagina 3, agendapunt 6, Effecten kwijtschelding waterschapsbelasting:
Hierover zou een nota komen, maar die is nog niet ontvangen.
- pagina 3, agendapunt 4, artikel ASDS in de Stadskrant: Het artikel is nog
steeds niet geplaatst. Besloten wordt om een actuelere tekst aan te leveren aan
de afdeling communicatie.

Voorzitter
Hr. Slooter
Mw. Horn
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Lopende zaken
Jaarplanning Adviesraad 2017
De onderwerpen Staat van de Stad en Rapport Pit moeten nog worden ingepland.
Ook de deskundigheidsbevordering moet nog in de planning worden opgenomen.

Hr. Slooter

Jaarplanning gemeente Schiedam
De planning vermeldt alleen Begroting 2018. Dit lijkt wat weinig. Mevrouw
Horn gaat na wat er nog meer op de planning staat.

Mw. Horn

Communicatie/PR
De werkgroep Communicatie moet bijeen komen omdat momenteel het lezen
van de inkomende mail niet lukt.

werkgroep

Ontvangen signalen/klachten
Er zijn landelijke signalen dat het inburgeren slecht verloopt. Gevraagd wordt
naar de stand van zaken van het inburgeren in Schiedam. Hoewel dit niet onder
de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, zal mevrouw Horn navragen of er
signalen zijn. De voorzitter agendeert dit onderwerp voor het agenda-overleg.
Rondvraag en sluiting
Het komt regelmatig voor dat stukken worden toegezegd, maar dat ze te laat of
helemaal niet worden ontvangen. En antwoorden op zaken die moeten worden
uitgezocht, blijven uit. De voorzitter vraagt hiervoor aandacht.
Een van de leden laat weten vanwege een hersenbeschadiging moeite te hebben
met het lezen van beeldschermen. Zij vraagt of het mogelijk is dat zij de
vergaderstukken gestructureerder en in een papieren versie kan ontvangen.
De voorzitter bespreekt dit in een ambtelijk overleg en komt hier op terug.
De voorzitter heeft een paar exemplaren van het Wmo Magazine mei en juni en
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voorzitter

Hr. Slooter

Voorzitter

Actie door
deelt deze uit. Ook is het jaarverslag van Senioren Welzijn beschikbaar.
Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit hij de vergadering om 21.30 uur.
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 5 oktober 2017 in
Schiedam. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. De heer Slooter
reserveert een locatie.
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