Kort verslag van de vergadering van: 7 november 2017
Het uitgebreide verslag vindt u hier
Thema: Stroomopwaarts en cliëntenparticipatie
Zowel de Cliëntenraad als ASDS adviseren op beleidsstukken van Stroomopwaarts. De gemeente Schiedam heeft een notitie
opgesteld met een voorstel voor een efficiëntere samenwerking tussen ASDS en de Cliëntenraad. De Cliëntenraad is inmiddels
akkoord gegaan. Besloten wordt dat ASDS meewerkt aan het voorstel en dat de samenwerking over negen maanden wordt
geëvalueerd.
Thema: Nieuw welzijn in Schiedam
De transformatie van het welzijnswerk zoals Schiedam dat voor ogen had wil niet vlotten. Daarom gaat men zich nu richten op
de opbouw van algemene voorzieningen in de wijk en het doelgericht ondersteunen van Schiedammers die hulp nodig hebben
bij hun alledaagse bezigheden. Deze activiteiten moeten niet los van elkaar worden georganiseerd, maar meer integraal.
Schiedam wil bewoners ondersteunen en faciliteren om zelf activiteiten te organiseren. Vanaf 1 januari 2019 krijgt het
welzijnswerk de opdracht om de focus meer op de behoeften te richten. De gemeente wil samen met de belangrijkste partners
een visie opstellen van waaruit de opdracht wordt geformuleerd. De plannen zijn nog niet concreet en inbreng van ASDS is
welkom. Afgesproken wordt dat namens ASDS mevrouw Boedhram, mevrouw Bos en de voorzitter met de gemeente gaan
meedenken.
Ingekomen stukken
- Passend onder Dak, opmerkingen/adviezen Adviesraden MVS
ASDS heeft nog geen reactie ontvangen op de gemaakte opmerkingen. Over het Schiedamse onderdeel is inmiddels meer
inzicht verkregen. Het stuk wordt in het volgende voorzittersoverleg MVS besproken.
- Gevolgen afschaffen kwijtschelding afvalwaterzuiveringsheffing waterschap Hoogheemraadschap Delfland
De kwijtschelding is in twee stappen afgeschaft. Er is geen mogelijkheid om bij de bijzondere bijstand aan te kloppen. Uit
het overzicht blijkt dat Den Haag afspraken heeft gemaakt met het hoogheemraadschap. Onderzocht wordt of Schiedam dan
ook kan.
- Convenant en samenwerkingsovereenkomst Sluitende aanpak mensen met verward gedrag
Dit stuk is nog niet gereed en wordt geagendeerd voor een volgende vergadering.
Mededelingen
- Signalen inburgering Schiedam
Pas nadat de regering dit onderwerp in de begrotingsbehandeling heeft besproken is duidelijk welke opdracht er naar de
gemeenten komt. Afgesproken wordt dat hierna het stuk ter advisering wordt geagendeerd.
- Effecten inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterspeelzalen en kinderopvang: Afwijzingen en formatie
Vanaf 2018 gaan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven integreren. Er komt een wettelijke regeling voor. ASDS ontvangt
de brief met hoofdlijnen die aan de ouders is verstuurd.
- Terugkoppeling bijeenkomst ROGplus
Er is een nieuwe werkwijze bij de bezwaar- en beroepsprocedures. In plaats van de procedure in te gaan, wordt het gesprek
aangegaan. Het blijkt dat 60% van de bezwaren in een gesprek kan worden opgelost. Het percentage bezwaarschriften is
gezakt, maar het aantal gehonoreerde klachten is gestegen.
Voorbereiden evaluatie ASDS
Een werkgroep gaat de onderwerpen inventariseren die geëvalueerd gaan worden.
Lopende zaken
- Jaarplanning adviesraad
De ASDS stemt in met de Jaarplanning Adviesraad 2017
- Jaarplanning gemeente
De ASDS stemt in met de jaarplanning van de gemeente Schiedam. De doorkijk naar 2018 is nog niet gereed.
Ontvangen signalen/klachten
- Een signaal van huisuitzetting waarbij nauwelijks contact met Stroomopwaarts kon worden gemaakt.
- Een signaal over een Syrische vrouw die gescheiden van haar man leeft en het heel moeilijk heeft. Helaas wil ze uit angst niet
geholpen worden. Dit geeft aan dat participeren soms erg moeilijk is.
- Onderwerpen die nog geagendeerd moeten worden zijn de sociale kaart, zingevingsproblematiek en mantelzorg.
- Op 14 november is er een Stadserfbijeenkomst inzake Monitor sociaal domein.

