Kort verslag van de vergadering van: 5 september 2017
Het uitgebreide verslag vindt u hier
Overleg met de wethouders Van Aaken en Stam
De wethouders gaan nader in op de begroting voor 2018. Zij waarschuwen dat de door het college gestelde doelen nog wel last
kunnen krijgen van een volgende bezuinigingsronde van het Rijk. Er ligt een grote opgave op het gebied van gezondheid.
Bewoners worden benaderd om mee te denken over een integrale aanpak. Schiedam werkt liever met pilots dan van achter
bureaus plannen maken. Succesvolle proeftuinen worden gefaseerd over geheel Schiedam uitgerold.
Verder gaan zij nader in op de Participatiewet die door Stroomopwaarts wordt uitgevoerd.
Een onderzoek van NIBUD wees uit dat Schiedam meer moet doen aan het aanbieden van aanvullende
ziektekostenverzekeringen voor minima.
Er wordt een toelichting gegeven over de aanpak schuldhulpverlening en op het leefstijlonderzoek dat wordt uitgevoerd door
DSW Zorgverzekeraar.
Kort wordt nog even stilgestaan bij de zelfredzaamheid van met name de meest kwetsbaren in de samenleving.
Afgesproken wordt om korte lijnen te hanteren en het verdere contact informeel te houden.
Ingekomen stukken
- Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2018: wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Nieuwsflits passend onderwijs: Dit onderwerp wordt vóór december 2017 geagendeerd.
- Nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen: Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Rapport BMC: Effecten van de bezuinigingen in de Wmo: Dit onderwerp wordt geagendeerd voor 5 oktober 2017.
Mededelingen
- Rapportage effecten inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen en kinderopvang: Wordt zo spoedig mogelijk
nagezonden.
- Terugkoppeling overleg voorzitters adviesraden: Er volgt een notitie over een nadere samenwerking.
- Procesvoorstel Sluitende aanpak mensen met verward gedrag: Er is een convenant en een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend die aan ASDS beschikbaar wordt gesteld.
Lopende zaken
Jaarplanning adviesraad
De onderwerpen Staat van de Stad en Rapport Pit worden ingepland.
Jaarplanning gemeente
De planning is niet compleet en wordt nagekeken.
Ontvangen signalen/klachten
- Inburgeren is geen verantwoordelijkheid van de gemeente, maar landelijk zijn er signalen dat het niet goed gaat. Uitgezocht
wordt of dit signaal ook in Schiedam worden herkend.

