Verslag van de vergadering van: 3 april 2018 van 19.30 tot 21.45 uur
Rol DSW in sociaal domein Schiedam
- Suzanne Goedoen (DSW), relatiebeheerder bij DSW, geeft aan dat in 2013 een convenant is ondertekend om de
decentralisatie, waarbij de taken van AWBZ naar de gemeenten werd overgedragen, in goede banen te leiden. Haar taak was
vooral om inhoud te geven aan wat zorg nu eigenlijk is. De overdracht in 2016 is toen goed verlopen.
- De extramurale zorg komt ook naar de gemeenten. Een goede aanpak voorkomt dat mensen sneller zorg nodig hebben. De
opdracht naar de gemeenten is om mensen langer thuis te laten wonen. Omdat huisartsen (en politie) veel tijd kwijt zijn aan
verwarde mensen heeft Careyn een crisisdienst in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen onnodig worden
getraumatiseerd.
- Verzorgingstehuizen zijn wegbezuinigd. Er ontstaan steeds meer kleinschalige woonvoorzieningen met hulp op maat,
eventueel ingekocht via een PGB. Mensen komen nu nog vaak ten onrechte in het ziekenhuis terecht. Geclusterd wonen kan
het probleem met het personeelstekort in de zorg oplossen. Hierbij wordt gesproken over mensen van 80-plus, omdat jongere
ouderen vaak nog heel vitaal zijn.
- Er wordt veel op mantelzorgers afgeschoven en voor sommigen is dat te zwaar. Wanneer bij het inkopen van zorg teveel naar
de kosten wordt gekeken ontstaan er problemen. Ontschotten (budget van verschillende zorgverleners samenvoegen) kan niet
vanwege allerlei wettelijke regels. Thuiszorg en wijkverpleegkundigen hebben hun eigen taken. Door een tekort aan
wijkverpleegkundigen is het niet gewenst dat zij ook taken van de thuiszorg op zich nemen.
- Gevraagd wordt waarom er een onderschrijding is van het budget GGZ. Suzanne zoekt het uit en komt er later op terug.
- De Jeugdzorg tot 18 jaar wordt ook naar de gemeenten overgeheveld. Waar nu de regie via de Jeugdwet is geregeld, valt deze
na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar uiteen naar verschillende regisseurs. DSW erkent dat dit tot problemen kan leiden
en probeert afspraken te maken zodat de overgang geleidelijker gaat.
- Omdat DSW het belangrijk vindt dat ervaringen worden uitgewisseld, is er op 22 april een bijeenkomst met de Cliëntenraad.
De adviesraad wordt hiervoor ook uitgenodigd.
- Suzanne biedt aan om een volgende keer nog eens terug te komen om andere thema’s te bespreken.
Ingekomen stukken
Nieuw welzijn: Op 16 mei is er een bijeenkomst met alle welzijnspartners. ASDS wordt hiervoor ook uitgenodigd. Op 4 april
wordt de nieuwe wijze van subsidieverstrekking met wethouder Van Aaken besproken. Zodra de werkwijze definitief is, wordt
deze voor ASDS geagendeerd.
Rapport onderzoek wijkhuizen: Omdat de stukken laat zijn ontvangen, wordt het onderwerp de volgende keer geagendeerd.
Uitgaande post
Ongevraagd advies organisatie/uitvoering schuldhulpverlening door Stroomopwaarts e.a.: ASDS neemt met instemming
kennis van uitgebracht ongevraagd advies (was al verstuurd).
Mededelingen
Terugkoppeling stand van zaken regiovisie mantelzorgondersteuning: Het stuk is ambtelijk opgesteld en er lijkt geen ruimte te
zijn voor advies. De werkwijze wordt direct, zonder enige visie, in uitvoering gebracht. Omdat ASDS toch adviesruimte wil,
stelt de voorzitter een reactie op.
Onderzoek naar integrale zorg bij mensen met multimorbiditeit: Omdat de linken niet werken, worden de stukken per mail
toegestuurd. Er wordt verzocht om de enquête in te vullen, maar er bestaat twijfel of ASDS wel de geschikte doelgroep is. De
voorzitter vraagt dit na.
Workshop Zelfredzaamheid door Margo Trappenburg: Deze vindt plaats op 2 mei op het Stadserf. Het is niet duidelijk of hier
ook ambtenaren bij aanwezig zijn.
Presentatie Verborgen armoede door Stroomopwaarts op 14 mei 2018: De voorzitter stuurt de uitnodiging voor de
geïnteresseerden rond.
Wmo bijeenkomst: De vervoersregio gaf een presentatie over een aanbestedingsmodel. Leuk was dat hierbij veel meer vanuit
de vraag werd gedacht. Verder is gediscussieerd over het verschil tussen vrijwilligers en professionals vanuit een T-profiel. Er
waren veel deelnemers vanuit het ministerie aanwezig. Opvallend was dat zij niet zoveel in hokjes dachten, maar eerder
probleemgericht.
Bijeenkomst van de Koepel Adviesraden in Maarsen-Broek: Enkele leden geven aan hier naar toe te gaan.
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Mededeling Nathan Kortenhoeven: Naast zijn steeds drukker wordende agenda heeft hij ook nagedacht over zijn rol in ASDS.
Hij besluit zijn functie neer te leggen zodra er een vervanger is gevonden. Daarna blijft hij beschikbaar voor achtervang of
voor werkgroepen op bepaalde thema’s.
Opmerking wethouder Van Aaken over de samenwerking met ASDS: De opmerking dat ambtelijk het gevoel leeft dat ASDS
tegenover hen staat heeft sommige leden zeer geraakt. De voorzitter gaat hierover het gesprek aan.
Lopende zaken
Jaarplanning gemeente: ASDS wil de technische begrotingswijziging Jeugdhulp agenderen. De planning wordt verder ter
kennisgeving aangenomen.
Jaarplanning adviesraad: De planning wordt ter kennisgeving aangenomen.
Voorbereiding bijeenkomst ASDS op 15 mei: Het thema is Jeugdzorg, maar de voorbereidingen lopen nog niet soepel.
Bevindingen sociale kaart/wijkplatform
Er wordt een toelichting gegeven op de pilot in Oost en getoond hoe de website van het wijkplatform er nu uit ziet. Er wordt
ingezet om het platform en de website www.wijkconnect.com breder bekend te maken in de wijk. Dit gebeurt door spreekuren
en het inzetten van vrijwilligers en ambassadeurs. De leden bekijken de website koppelen hun vragen/bevindingen terug.
Communicatie/PR
Afgelopen maand zijn er 77 unieke bezoekers op de website geweest en zij bekeken 220 pagina’s. De gemiddelde bezoektijd
was twee minuten. Opvallend was dat op de verkiezingsdag de meeste bezoekers zijn geregistreerd. Een verklaring hiervoor is
er niet.
Ontvangen signalen/klachten
In een wijk hebben vrijwilligers zich enorm ingezet voor een project. Nadat dit was gelukt, werd alleen de professional
hiervoor geroemd. De vrijwilligers zijn hierover erg boos geworden. Dit wordt ambtelijk uitgezocht.
Samenstellen sollicitatiecommissie
Rond 15 april wordt de vacature in de lokale krant geplaatst. De sollicitatiegesprekken worden voor de zomer gevoerd en rond
1 juli kunnen de twee openstaande vacatures worden vervuld. De sollicitatiecommissie wordt samengesteld uit 2 van de
volgende 3 leden: Robert, Martine, Truus (afhankelijk van hun beschikbaarheid).
Rondvraag en sluiting
- Gevraagd wordt naar de evaluatie ASDS. Deze wordt voor de zomer geagendeerd. Er moet in ieder geval worden nagedacht
over het werken in werkgroepjes (zowel vaste als ad hoc werkgroepen). Een werkgroep komt met een voorstel.
- Gevraagd wordt om de vergaderingen voortaan altijd op de afgesproken tijd, te weten 19.30 uur te laten beginnen. Allen zijn
akkoord, met de opmerking dat een uitzondering mogelijk moet blijven.
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