
Kort verslag van de vergadering van: 9 mei 2017 
Het uitgebreide verslag vindt u hier  

 

Kennismaking met de WOT’s 

- Suzanne Rojer, projectleider via Incluzio bij de WOT’s, geeft uitleg over de WOT’s en hun werkwijze. 

- André Hartman, projectleider gemeente Schiedam, vertelt over de samenwerking van de wijkteams met ROGplus en 

Stroomopwaarts.  

De schriftelijke vragen van de ASDS worden binnen 4 weken  beantwoord. 

 

Ingekomen stukken 

- Stadsgesprek over meedoen in Schiedam op 18 mei 2017: Bijeenkomst waar bewoners kunnen meepraten over sociale 

vraagstukken binnen de gemeente. 

 - Presentatie themabijeenkomst Beschut werk van 22 maart: De garantiebanen van de overheid staan onder druk. De heer 

Slooter vraagt na hoe Schiedam ervoor staat. 

- Meerjaren document uitvoeringsprogramma Wonen 2017: Niet behandeld omdat stuk nog niet is ontvangen. 

- Folders cliëntenplatform ROGplus: De heer Engelen deelt de folders uit.  

- Aandacht voor iedereen: Informatie is op de website www.aandachtvooriedereen.nl te vinden. 

 

Uitgaande post 

- Brief n.a.v. sluiting François Haverschmidt: de brief wordt nogmaals naar het wijkoverleg verzonden.. 

- Reactie op rapport Nationale Ombudsman: Er wordt een aparte brief verstuurd. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de 

bespreking van de WOT’s.  

 

Mededelingen 

- Kort verslag gesprek met Zülfikar Güler: De heer Güler zal de voorzitter blijvend informeren over ontwikkelingen. 

- Vooroverleg Zomernota: Volgens de wethouder is een vooroverleg overbodig omdat de Zomernota nagenoeg niet verschilt 

van die van 2016. De ASDS is het niet eens met deze procedure. De heer Slooter stuurt het voorbereidend ambtelijk advies bij 

de Zomernota zo spoedig mogelijk door. ASDS beslist na ontvangst of een gesprek met de wethouder wenselijk is. 

- Kort verslag gesprek diaconieën en inloophuizen: De verslechterde bereikbaarheid van de geestelijke zorg heeft meerdere 

oorzaken: minder personeel maar ook minder aandacht en bekendheid. Er wordt een mini-conferentie georganiseerd met de 

belangrijkste stakeholders.. 

- Schoolkosten Lyceum Vos: De ASDS vindt de kosten behoorlijk hoog. De notitie wordt t.z.t. geagendeerd. 

- Reactie college op huishoudelijk reglement en aanpassing Reglement: De heer Slooter stuurt het door het college 

geaccepteerde aangepaste reglement door naar de leden. 

- Reactie op signaal mevrouw Boedhram over basisscholen Groenoord: Het begrote budget voor nieuwbouw van de school 

bleek onvoldoende. Wethouder Stam wil hiervoor niet terug naar de raad. Volgens de ASDS gaat het hier om een onhoudbare 

situatie. De ASDS adviseert om ouders te mobiliseren en een signaal aan de politiek te geven. 

- Contact tussen regionale adviesraden: Binnenkort wordt een afspraak gemaakt tussen de voorzitters van de adviesraden 

van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. 

- Ambtelijk overleg in het kader van Jeugdzorg: Het verslag hiervan plus informatie over de vertrouwenspersoon en de 

klachtenprocedure wordt aan de leden van de ASDS gezonden.. 

- Nieuwsbrief ROGplus: De heer Engelen heeft alle leden opgegeven voor de digitale nieuwsbrief. 

- Jeugdsportfonds: De regeling van de sportvouchers is aangepast. Informatie is te vinden op de websites van Schiedam en 

Stroomopwaarts. Binnenkort volgt overleg met Stroomopwaarts.  

- Opening buurtwerkplaats: Joost Krop opent binnenkort een buurtwerkplaats in Oost. 

 

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid. 

Het document is niet ontvangen en om die reden niet behandeld. 

 

Zelfredzaamheid: Schuldhulpverlening en rapport WRR 

Dit onderwerp wordt als thema op een later moment uitgebreid behandeld. De analyse met daarin ook de antwoorden van de 

WOT’s en de informatie van Vlaardingen en Maassluis, wordt meegenomen in het overleg met de wethouder. 

 

http://www.aandachtvooriedereen.nl/

