
 

 

 

 

 

 

 
PLAATS  DATUM VERGADERING   

Schiedam  5 oktober 2017   
AANWEZIG     

Adviesraad de dames: Y. Bouari (tot 20.30 uur), A. Boedhram-Doekhie, I. Dumoulin, 

L. Lansbergen, R. Rueda Cuadra, M. Tieleman en A. Vincent 

                                       de heren: W. Bekenkamp (voorzitter), W. Engelen, P. Kerpels en N. Kortenhoven 

 

Gemeente              mevrouw I. Horn (programmamanager) en de heer A. Slooter (beleidsadviseur) 

Notulen   mevrouw J. van den Hoonaard (Shardy Notuleerservice) 

Toehoorders                  er is geen toehoorder aanwezig 

 
AFWEZIG     

Adviesraad                    mevrouw T. Bos en de heer R. Suurmond 

     
ONDERWERP     

Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein d.d. 5 oktober 2017 

  Actie door 

1 Welkom / vaststelling agenda  

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

 

2 Thema: Opgave gezondheid 

Aan de hand van een PowerPoint en een film geeft mevrouw Horn een toe-

lichting op het rapport van de GGD inzake de gezondheid van de Schiedammers.  

De gezondheid laat te wensen over en daarom zijn alle factoren die van invloed 

zijn op de gezondheid bekeken. Gezondheid is een complexe materie die te 

maken heeft met de omgeving, sociale en persoonlijke omstandigheden en de 

leefstijl.  

Er wordt ingezet op een integrale aanpak van alle partners. Schiedam werkt al 

aan een fysiek programma (meer fietspaden, aanleg van groen om ontmoetingen 

te organiseren). Er wordt niet gekeken naar wat men niet meer kan, maar juist 

naar wat men wel kan.  

Het onderzoek heeft de bewoners in drie groepen ingedeeld, te weten: 17-23 jaar, 

19-64 jaar en 65-plus.  

Met name de middelste groep scoort slecht. Gekeken wordt of hierin nog een 

differentiatie kan worden aangebracht. Vanwege het grote leeftijdsverschil 

binnen deze groep wordt gezondheid heel verschillend beleefd.  

Opvallende uitkomsten zijn dat Schiedammers ten opzichte van andere stede-

lingen meer roken, maar minder drinken.  

De focus ligt op de slechtst scorende groep, die woont in Groenoord (score 2,8). 

Hier wonen vooral veel ouderen.  

 

Op 8 november 2017 wordt een eerste bijeenkomst met partners georganiseerd 

waarbij vooral over maatregelen voor het aanpassen van de leefstijl en gedrags-

verandering wordt nagedacht.  
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  Actie door 

Mevrouw Boedhram meldt zich namens de adviesraad hiervoor aan.  

Daarnaast wordt een denktank opgezet waarin een lector en een professor zitten. 

Zij zijn experts in onder andere leefstijl, beweging, sport en gedragsverandering.  

Het Kenniscentrum gaat een gezondheidsmonitor opzetten. Het is nog niet 

duidelijk wat de volgende aandachtswijk wordt.  

Mevrouw Horn verwacht dat in december duidelijk is wat de inzet van Schiedam 

in Groenoord zal zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thema: Wmo 

De voorzitter meent dat veel gemeenten fors geld overhouden op het budget dag-

besteding, begeleiding en ondersteuning, terwijl het sociale aspect bij hulp in de 

huishouding is weggevallen. Dit leidt tot een toename van eenzaamheid, het 

aantal verwarde personen, druk op mantelzorgers en het lastiger werven van 

vrijwilligers.  

Mevrouw Horn laat weten dat de onderbesteding in Schiedam is doorgeschoven 

naar Jeugdzorg, maar dat er wel minder geld van het Rijk is ontvangen.  

Verborgen eenzaamheid is ook een groot probleem. In de praktijk blijkt het lastig 

om bij deze mensen achter de voordeur te komen.  

ASDS stelt voor om de uren van huishoudelijke hulp te verruimen zodat deze 

niet alleen zakelijk hun werk doen, maar er ook tijd voor een gesprek overblijft. 

Vooral in de leeftijdscategorie 50-64 blijkt de eenzaamheid groot.  

ASDS denkt dat laagdrempelige activiteiten, waarbij de gemeente faciliteert en 

bewoners kleinschalige projecten opzetten (samen koffie drinken, stamppot eten, 

etc.), succesvol kunnen zijn.  

Mevrouw Horn laat weten dat dit al veel gebeurt en stelt voor om een deskundige 

inzake bewonersinitiatieven en het verhogen van de sociale cohesie iets te laten 

vertellen. Hiervoor wordt een afspraak ingepland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mw. Horn 

3 Ingekomen stukken 
Voorstel Stroomopwaarts inzake cliëntenparticipatie 
Stroomopwaarts wil als aanvulling op de cliëntenraad een klantenpanel oprichten 
dat advies op uitvoeringskwesties gaat geven. De cliëntenraad behartigt de alge-
mene belangen en zal zichzelf niet opheffen.  
Het klantenpanel zal uit verschillende panels bestaan, die op verschillende onder-
werpen adviseren. De adviesraden van Maassluis en Vlaardingen zijn anders 
georganiseerd dan in Schiedam en kijken hier weer anders tegenaan.  
Er is geen duidelijkheid over hoe de cliëntenraad en het klantenpanel zich 
onderling verhouden en inmiddels is een patstelling ontstaan.  
De actuele onderwerpen worden geïnventariseerd en er komt een ambtelijk 
voorstel wie hierop gaat adviseren.  
Afgesproken wordt om dit onderwerp volgende keer op de agenda te zetten.  
De problemen tussen de cliëntenraad en Stroomopwaarts moet door hunzelf 
worden opgelost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenderen 

4 Mededelingen 
Effecten inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen en kinderopvang 
Er is nog geen definitief rapport. Wel is duidelijk dat 11% minder kinderen naar 
de peuterspeelzalen gaan omdat ouders uit andere gemeenten hun kinderen niet 
meer naar Schiedamse peuterspeelzalen brengen. Het eerdere financiële voordeel 
is vervallen. In de praktijk blijken ook kinderen bij de peuterspeelzalen te wor-
den afgewezen als zij al naar de kinderdagopvang gaan. De heer Slooter vraagt 
dit na. Hij zoekt tevens uit welke effecten de maatregelen hebben op de formatie. 

 

 

 

 

 

 

Hr. Slooter 
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  Actie door 
Effecten kwijtschelding waterschapsbelasting 
Een intern memo meldt dat de effecten van het verdwijnen van de kwijtschelding 
waterschapsbelasting klein lijken. Wel worden er risico’s gezien. Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis zetten een procedure op om schrijnende gevallen te 
helpen. Bewoners die in de problemen komen, kunnen worden geholpen via de 
bijzondere bijstand, maar hiervan is nog geen gebruik gemaakt. De heer Slooter 
stuurt de memo ter bespreking toe. 
 
Passend onder Dak 
Dit onderwerp wordt de volgende vergadering geagendeerd. 
 
Toesturen stukken in papieren versie 
Op verzoek van mevrouw Bos zijn hierover afspraken met haar en het secre-
tariaat gemaakt. 
 
Voorzittersoverleg Adviesraden 
De voorzitter laat weten dat de volgende vergadering staat gepland op 
14 november 2017. 
 
Week van het geluk 
In deze week organiseren Schiedammers en instellingen activiteiten tegen de 
eenzaamheid. Op zondag 22 oktober wordt de theatervoorstelling Schiedammers 
maken Geluk gegeven in het Theater aan de Schie. Er zijn vijf vrijkaarten 
beschikbaar gesteld voor de leden van ASDS. De heer Slooter deelt de kaarten 
uit. 
 

 

 

 

 

 

Hr. Slooter 

 

 

Agenderen 

5 Verslagen 
Conceptverslag van 5 september en actielijst 
Tekstueel 
-  pagina 1: Bij de aanwezigen wordt mevrouw M. Tieleman toegevoegd; 
-  pagina 1, agendapunt 2, eerste alinea: na de tekst “een innovatiebudget van 

900.000 euro” wordt het woord “jaarlijks” toegevoegd; 
-  pagina 2, alinea 5 worden de volgende zaken aangepast: 
   “In de gezondheidszorg” vervangen door “In de opgave Gezondheid”.  
   “Deze voert nu een leefstijlonderzoek uit” vervangen door “De wethouder laat 

weten dat er wordt ingezet op leefstijl”; 
   Niet mevrouw Horn maar de voorzitter nodigt DSW uit; 
   De tekst “…voor een toelichting op het onderzoek” vervalt; 
-  pagina 3, alinea 1: wethouder Van Aaken moet zijn wethouder Stam. 
 
Het verslag en de actielijst worden met deze wijzigingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van 
-  pagina 1, agendapunt 2, eerste alinea: De tekst van de begroting is gereed en 

wordt aan de leden toegestuurd; 
-  pagina 3, agendapunt 4, laatste alinea: Het convenant Sluitende aanpak mensen 

met verward gedrag is nog niet gereed en volgt later; 
-  pagina 4, agendapunt 8: Signalen over de inburgering in Schiedam is nog niet 

toegestuurd. Mevrouw Horn zorgt de volgende keer voor informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mw. Horn 

 

Mw. Horn 

 

Mw. Horn 

6 Lopende zaken  
Jaarplanning Adviesraad 2017 

De adviesraad stemt in met de jaarplanning. 
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  Actie door 

Jaarplanning gemeente Schiedam 

De planning vermeldt alleen Begroting 2018. Mevrouw Horn laat weten dat er 

niet meer onderwerpen zijn die het sociaal domein aangaan. Er wordt nagegaan 

of er al een doorkijk naar 2018 kan worden gegeven. 

 

 

 

Mw. Horn 

7 Programma en (interne) training t.b.v. deskundigheidsbevordering 

Vanmiddag (5 oktober) heeft de werkgroep een overleg gehad met Zorgbelang 

over de volgende onderwerpen: 

- Hoe kan ASDS actiever worden; 

- Hoe krijgt men meer grip op het proces; 

- ASDS wil beter geïnformeerd worden over regelgeving. 

 

Er wordt een programma opgesteld, dat na de evaluatie nog wordt aangescherpt. 

Medio februari 2018 zal er in de middag of avond een training worden georgani-

seerd. 

 

De voorzitter vraagt in het volgende voorzittersoverleg hoe de andere advies-

raden omgaan met deskundigheidsbevordering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter 

8 Communicatie/PR 

Volgende week (week 41) wordt een stukje geschreven over het eenjarig bestaan 

van ASDS dat wordt gepubliceerd in de Stadskrant. Mevrouw Boedhram vraagt 

of WOT Groenoord dit ook in het wijkblad kan plaatsen. 

 

De website werkt nog niet naar behoren. Er is telefonisch contact geweest met de 

heer Suurmond. De werkgroep gaat na of de webmail kan worden aangepast en 

de korte verslagen kunnen worden geplaatst. 

 

 

Hr. Slooter 

Mw. 

Boedhram 

 

 

Werkgroep 

9 Ontvangen signalen/klachten 

De heer Slooter bevestigt de signalen die op Facebook stonden dat 

Stroomopwaarts te laat was met het storten van de uitkeringen. Hij meldt dat dit 

een incident was.  

De voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat rond Kerst ook regelmatig 

vertraging met de uitbetaling is. 

 

Binnenkort wordt Euroscoop officieel geopend. Er wordt gesproken over 100 

extra banen. ASDS vraagt zich af of deze in Schiedam worden gezocht.  

De heer Slooter laat weten dat het voornamelijk om deeltijdbanen gaat die veelal 

door studenten zullen worden ingevuld. 

 

In de gemeenteraad is onlangs gesproken over het invoeren van de Rotterdamwet 

en de voorzitter vraagt zich af of dit geen onderwerp voor de agenda van ASDS 

was.  

Mevrouw Horn laat weten dat er voornamelijk werd gesproken over het veilig-

heidsaspect, maar dat dit natuurlijk ook gevolgen heeft voor de sociale cohesie.  

De heer Slooter voegt toe dat binnenkort ook het Uitvoeringsprogramma 

integrale veiligheid op de agenda staat en dat ook dit gevolgen heeft voor het 

sociaal domein. Dit onderwerp kan in de vergadering ambtelijk worden toe-

gelicht. Besloten wordt om dit voor 2018 in planning te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hr. Slooter 
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  Actie door 

Afgesproken wordt om deze onderwerpen voortaan ook op de jaarplanning van 

de gemeente te plaatsen. 

 

Mw. Horn 

10 Rondvraag en sluiting  
De initiatieven tegen de eenzaamheid zijn terug te vinden op www.geluk.nl.  

 

Op het Stadserf is onlangs vergaderd over Jeugdzorg. De heer Slooter laat weten 

dat dit een technische vergadering was. Een inhoudelijke vergadering volgt later. 

 

Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter allen voor hun aanwezig-

heid en inbreng en sluit hij de vergadering om 21.30 uur. 

 

De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 7 november 2017 op 

het Stadserf. De heer Slooter reserveert de ruimte. 

 

 

 

Hr. Slooter 

 

 

 

 

 

 

 

Hr. Slooter 

 

http://www.geluk.nl/

