Verslag van de vergadering van: 6 maart 2018 van 19.00 tot 21.15 uur
Overleg met wethouder Van Aaken
- Voortgang Passend onder Dak: Vlaardingen heeft een nota van bevindingen opgesteld. Een aantal vragen van ASDS worden
daarin beantwoord, een aantal andere vragen niet. ASDS wil naast deze nota ook antwoord op haar vragen van College B&W
en inzage in de financiële paragraaf. Deze worden toegezegd door de wethouder. Voorts zal zij nadere gegevens overleggen
over o.m. tijdelijke opvang Westvest.
- Visie Mantelzorg: Het gaat om een herijking van de bestaande visie. Het stuk is waarschijnlijk na de zomer gereed.
- Sociale kaart: De kaart is een digitale informatiebron gevuld door ROGplus. De kaart moet niet alleen voor professionals
beschikbaar zijn. In Oost is als pilot een wijkplatform opgezet, met daarin alles wat speelt in de wijk. Er moeten nog
ontwikkelingsstappen worden gemaakt. De bevindingen worden volgende maand geagendeerd.
- Zingeving: Het betreft een door de kerken ingediend bewonersinitiatief. Schiedam wil een mini-congres organiseren samen
met de initiatiefnemers.
- Voortgang aanpak verwarde personen: Samen met de partners is er een convenant afgesloten. Er is 250.000 euro van het
Rijk ontvangen voor de uitvoering. Het onderwerp wordt zo mogelijk in april geagendeerd.
- Nieuw Welzijn: In juli stopt de gedeelde samenwerking met Dock. Schiedam gaat met alle partners afspraken maken over
thema’s en doelstellingen. ASDS wordt in de procesaanpak meegenomen. Het onderwerp wordt een vast agendapunt.
- Overdracht inburgering van Rijk naar gemeenten: Het Rijk heeft nog geen besluit heeft genomen. De gemeenten willen dat
er compleet, “met handen en voeten”, wordt overgedragen. ASDS wil nauw betrokken worden bij dit onderwerp.
- Werkwijze ASDS: Het is goed dat ASDS een evaluatie over de eigen werkwijze heeft gehouden. Jammer is dat er geen
partners zijn bevraagd. Het gevoel dat de gemeente en ASDS elkaar niet altijd kunnen vinden wordt gedeeld. Soms lijkt het
alsof partijen tegenover elkaar staan. ASDS deelt dit gevoel niet. Men wil graag naast elkaar staan en meedenken. Het is
goed dat de werkgroepen vaker met de ambtenaren om tafel zitten.
Mededelingen
- Afspraak voorzittersoverleg MVS inzake kwijtscheldingsbeleid: Deze bijeenkomst is naar een later moment verplaatst.
- Afspraak DSW ter voorbereiding van de bijeenkomst van 3 april 2018: Deze afspraak moet nog worden gemaakt.
- Ambtelijk overleg: De voorzitter heeft in een ambtelijke bijeenkomst uitleg gegeven over het werk van ASDS. Het was een
nuttig bezoek dat een vervolg krijgt. ASDS ontvangt een overzicht met namen van ambtenaren en hun specialisatieterreinen.
- Rotterdamse bijeenkomst Wmo: Enkele ASDS-leden gaan naar deze bijeenkomst op 29 maart.
- De voorzitter is door Marcel Kreuger benaderd om Nieuw welzijn en de bewonersparticipatie te bespreken.
- Margot Trappenburg (hoogleraar Utrecht) geeft workshops, onder meer over Zelfredzaamheid. De voorzitter heeft haar
gevraagd om dit ook in Schiedam te doen en wil hiervoor ook ambtenaren uitnodigen. Afgesproken wordt om op een
woensdag in april een afspraak te maken.
Lopende zaken
Jaarplanning gemeente: ASDS wil de Luchtkwaliteitsnota (t.k.) en Nieuw welzijn graag agenderen.
Jaarplanning adviesraad: De planning wordt ter kennisgeving aangenomen.
Voorstel ongevraagd advies Schuldhulpverlening
In vervolg op de bijeenkomst met Stroomopwaarts stelt de voorzitter voor een ongevraagd advies uit te brengen over m.n. de
beginfase van de schuldhulpverlening. Een eerste opzet voor dat advies wordt besproken. Er zal in het advies verwezen worden
naar een eerder, in 2016, door de WMO Adviesraad over dit onderwerp uitgebracht advies waarop nooit is gereageerd. Tevens
zal worden gevraagd naar de tot nu toe behaalde resultaten in het kader van preventie, nazorg, vroegsignalering e.d. zoals
omschreven in het Activiteitenplan MVS 2016-2019. De voorzitter zal een 2e concept opstellen en dat voor commentaar naar
de leden sturen.
Invulling vacature in verband met het overlijden van Yvonne Bouari
Er komt een oproep voor het vervullen van deze vacature in de lokale krant met het bestaande functieprofiel. De twee leden
van de reservelijst worden ook geïnformeerd. In de volgende vergadering wordt een sollicitatiecommissie samengesteld van
maximaal drie leden.

Communicatie/PR
Er is samen met de gemeente Schiedam een rouwadvertentie in de lokale krant geplaatst betreffende het overlijden van Yvonne
Bouari. Deze advertentie is ook op de website opgenomen. De vacature komt ook op de website te staan.
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Rondvraag en sluiting
- Mevrouw Lansbergen mailde voor een afspraak naar de WOT’s en kreeg een automatisch antwoord dat zij binnen een week
bericht krijgt. Die wachttijd komt vreemd over en moet in het overleg met de WOT’s worden besproken.
- Bewoners klagen dat hun wijkhuis in Oost wordt opgeheven. Het wijkhuis wordt niet opgeheven, maar in het kader van
Nieuw welzijn moet de programmering zich meer op de wijk richten en minder aanbodgericht zijn.
- Mevrouw Boedhram laat weten dat bewoners van Groenoord voorstellen om het nieuw te ontwikkelen schoolgebouw
multifunctioneel te maken. De aanpassingen kunnen met de bouw worden meegenomen en het is zonde om te wachten tot het
Nieuw welzijn van start gaat. Dit onderwerp wordt een volgende keer uitgebreider besproken.
- Mevrouw Bos is naar een bijeenkomst geweest van bewegen voor ouderen bij Stichting de Mouterij. Zij is hierover zeer
enthousiast, vooral ook vanwege de wijze waarop ouderen worden benaderd.
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