Verslag van de vergadering van: 9 januari 2018
Thema’s
- Evaluatie/opleiding: Er is tevredenheid over de evaluatie. De genoemde punten worden verder uitgewerkt. De sessie met
Zorgbelang wordt op 20 februari of 13 maart ingepland. Hierna worden afspraken gemaakt over vervolgopleidingen.
- Planning onderwerpen 2018: De werkgroep Participatie gaat samen met ambtenaren de onderwerpen Armoedebestrijding /
Schuldhulpverlening voorbereiden. Op 11 september staat een overleg met de wethouder gepland. Voorgesteld wordt om dan
ook de Zomernota te bespreken. Afgesproken wordt om de planning iedere vergadering te agenderen.
Ingekomen stukken
- Samenwerkingsovereenkomst verwarde personen: ASDS mist het breder kader en vindt het aantal deelnemende partijen te
beperkt. Ambtelijk wordt gekeken naar de context van dit document. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd.
- Bijeenkomst Groen & Gezond in Schiedams midden op 24 januari: Mevrouw Lansbergen vertegenwoordigt ASDS hier.
- Verslag van werkgroep nieuw welzijn: Er is geen nieuws te melden. Het punt wordt in februari opnieuw geagendeerd.
- Op 16 januari vindt er een Stadserf plaats met de onderwerpen Leefbaarheid & Veiligheid en Onderwijs & Arbeidsmarkt.
Antwoord schoolbesturen VO Schiedam op vraag ASDS inzake hoogte ouderbijdrage
- ASDS vindt dat de vragen hiermee niet beantwoord zijn. Helaas ligt hier geen rol voor de gemeenten omdat scholen
autonoom beslissingen nemen.
- ASDS spreekt de zorg uit over het ontstaan van een tweedeling in de maatschappij en het onder druk zetten van ouders.
- Voorgesteld wordt om dit onderwerp te koppelen aan de bespreking van armoedebestrijding.
Afschaffen kwijtschelding afvalwaterzuiveringsheffing door Hoogheemraadschap Delfland
- Den Haag heeft ook geprotesteerd tegen de afschaffing, maar heeft geen compensatieregeling in het leven geroepen of
afspraken gemaakt met het hoogheemraadschap.
- ASDS wil Schiedam ongevraagd adviseren om in schrijnende gevallen bijzondere bijstand te verlenen. Zij willen hierin
samen optrekken met Vlaardingen en Maassluis.
- Verder wordt Stroomopwaarts gevraagd naar het stapelingseffect voor verschillende doelgroepen. De voorzitter en mevrouw
Dumoulin starten zelf een onderzoek via de website van NIBUD.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen: Wat wil ASDS in de aanloop doen?
ASDS gaat geen politieke partijen beïnvloeden, maar zal na de vorming van het nieuwe college de wethouders benaderen en
proberen thema’s aan te dragen voor het collegeprogramma.
Nota met zienswijzen Passend onder Dak
Het onderwerp wordt op de agenda gezet voor het overleg met de wethouder.
Lopende zaken
Jaarplanning gemeente: Interessant lijken de onderwerpen Zomernota, Begrotingswijziging 2018 Jeugdhulp Rijnmond en het
voorstel Overbrugging vrij reizen minima. Deze onderwerpen worden in het agenda-overleg voorbesproken.
Communicatie/PR
Naast het mailadres werkt het contactformulier nu ook naar behoren. Nagegaan wordt of er signaal kan worden ontvangen als
er een bericht binnenkomt. Ook wordt gekeken of het aantal hits zichtbaar kan worden gemaakt.
Ontvangen signalen/klachten
- De Cliëntenraad heeft een signaal afgegeven omtrent problemen met bewindvoering. Als voorbeeld is een casus voorgelegd.
Afgesproken wordt om dit onderwerp de volgende keer in zijn algemeenheid te bespreken.
- In de krant laat Stroomopwaarts weten dat zaken nog niet vlekkeloos verlopen, maar dat wordt gewerkt aan verbetering.
- Er worden signalen ontvangen over slechte schuldbemiddelaars. Helaas is de kwaliteit van deze bureaus niet te waarborgen.
- Jeugdzorg is opnieuw aanbesteed en een andere welzijnsorganisatie gaat de uitvoering organiseren. ASDS is benieuwd naar
signalen uit de praktijk. In mei wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd. De bedoeling is om niet alleen een ambtelijke
toelichting te krijgen, maar ook medewerkers in het veld te spreken.
Rondvraag en sluiting
Gevraagd wordt of er al meer bekend is over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor het inburgeren van vluchtelingen
naar de gemeenten. De plannen zijn nog niet concreet en moeten nog door de regering worden uitgewerkt. ASDS wordt graag
op de hoogte gehouden over deze ontwikkelingen.

