
Kort verslag van de vergadering van: 6 juni 2017 
Het uitgebreide verslag vindt u hier  

 

Ingekomen stukken 

- Rapport Bezuinigingen in de Wmo ROGplus: Bespreking agenderen tegelijk met Wmo.  

- Rapport Rekenkamercommissie onderzoek WOT’s: wordt geagendeerd met vervolggesprek WOT’s. 

- 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. 

 

Uitgaande post 

Brief n.a.v. nota Passend Onder Dak, Beleid rond Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in MVS, 2017-2020: De 

aangepaste brief is verzonden. De ASDS wacht de reactie hierop af. Het onderwerp leeft ook in Maassluis en Vlaardingen. 

 

Mededelingen 

- Uitnodiging Stroomopwaarts inzake Armoedebeleid op 8 juni (Jeugdsportfonds en Kindpakket): De heer Engelen zal namens 

de ASDS aanwezig zijn. 

- Terugkoppeling gesprek Koepel Adviesraden Sociaal Domein: De ASDS zal lid worden en het lidmaatschap over een aantal 

maanden evalueren. 

- Terugkoppeling gesprek met voorzitters Adviesraden Vlaardingen en Maassluis: De voorzitters hebben hun bereidheid 

uitgesproken om verdere samenwerking te onderzoeken. Een vervolggesprek vindt na de zomer plaats. 

- Terugkoppeling werkgroep Jeugd: De terugkoppeling is per e-mail gedaan. 

- Vooraankondiging presentatie GGD inzake Gezondheidsmonitor: De GGD zal in een vergadering van de ASDS een 

toelichting geven waarbij ook iemand van de gemeente Schiedam wordt uitgenodigd. 

- Effecten afschaffen kwijtschelding waterschapsbelasting: Stroomopwaarts bereidt een memo voor naar de bestuurders van de 

drie gemeenten. Een kopie zal ter kennisname aan de ASDS worden gestuurd. 

- ROGplus: Het platform functioneert goed. De eerste spiegelgesprekken worden in juni gehouden. In september worden vier 

mensen vanuit ROGplus toegevoegd aan de wijkteams. 

 

Planning vergaderlocaties ASDS 

De locaties zijn bekend en zullen worden gereserveerd en op de website vermeld. 

 

Analyse inzake zelfredzaamheid 

Het thema zelfredzaamheid zal worden gekoppeld aan het thema WOT’s, waarbij ook de wethouder zal worden uitgenodigd. 

Een klein comité  vanuit de ASDS zal de thema’s voorbereiden.  

 

Lopende zaken 

Jaarplanning gemeente 

Dit punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 

 

Jaarplanning adviesraad 

De jaarplanning wordt als volgt gewijzigd: 

- 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 

 

Ontvangen signalen/klachten 

De enige logeeropvang die door de gemeente is ingekocht (ASVZ) blijkt een wachttijd te hebben van minimaal 2 jaar. De 

logeeropvang zit vol en er is geen uitstroom. Het regelen van een andere opvang via pgb blijkt niet mogelijk omdat de pgb 

daarvoor niet toereikend zijn. Er wordt toegezegd dat hier op heel korte termijn naar zal worden gekeken. 


