Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Notulen online vergadering ASD 23 september 2020
E-mail: db@asd-nissewaard.nl
Website: https://www.asd-nissewaard.nl

Aanwezig: Jenny Jhagru, Dini Valkenburg, Gré Wiechmann, Leen van Winkelhof, Nico
Jaspers, Elly Janki, Anne Marie Koopman – van Kouwen, Klaas Cats, Lenie Man in ‘t
Veld, Teus Mourik en Gerard Willems.
Afwezig met kennisgeving: Betty de Groot Disco, Jacques Mestrom, Peter Reniers en
ambtelijk secretaris Lennard Goudriaan.
Afwezig zonder kennisgeving: René Vermeulen
1. 1e online vergadering
Omdat er vanwege de COVID 19 crisis niet vergaderd kan worden op het gemeentehuis en dit nog
langere tijd kan gaan duren heeft het Db besloten om te kijken of het mogelijk is om te vergaderen
met video vergadersoftware. De keuze is in eerste instantie gevallen op Google Meet.
Omdat bijna niemand van de leden ervaring heeft met online vergaderen is dit dus een leerproces
waarbij in het begin het een en ander mis zal gaan.
Zo ook bij deze eerste vergadering waarbij er vooral problemen waren met het aanzetten van de
microfoon, instellen van de camera en het feit dat bijna iedereen zijn microfoon liet openstaan,
waardoor we blaffende honden, krakende papieren, mobiele telefoons, slaande klokwerken tegelijk
op onze speakers binnen kregen waardoor de vergadering moeilijk te volgen was.
Voor de volgende vergadering zullen er tips en instructies aan iedereen worden gemaild zodat de
volgende vergadering hopelijk wat beter te volgen zal zijn.

2. Opening vergadering
Anne Marie opent de vergadering, waarna enkele leden zich afvragen waarom er niet op het
gemeentehuis vergadert kan worden. Anne Marie legt uit dat dit een beslissing is van de gemeente
waar we ons bij zullen moeten neerleggen. Ook de ambtenaren vergaderen momenteel online en
aanwezigheid op het gemeentehuis wordt tot een minimum beperkt en is aan strenge eisen
gebonden.
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3. CZ gemeentepolis
Fiet vraagt waarom er, niet meer zoals vroeger met de Cliëntenraad SoZaWe, aan de ASD wordt
gevraagd wat er in de polis moet zitten. Anne Marie antwoordt dat de collectieve polis voor meerdere
gemeenten is, en dat tussen deze gemeenten door ambtenaren overleg wordt gepleegd, het is echter
CZ die de beslissing neemt. Fiet vraagt zich toch af waarom de ASD er niet meer betrokken wordt.
Anne Marie antwoord hierop dat aan de Wethouder Struijk per e-mail gevraagd gaat worden of en
hoe de ASD betrokken kan worden bij het samenstellen van de polisvoorwaarden. Klaas zegt dat hij in
stukken van de clustervergadering heeft gelezen dat verzekeringsmaatschappijen helemaal gaan
stoppen met collectief verzekeren. Als er wat veranderd moet worden moeten de gemeenten er zelf
inspringen maar die hebben daar blijkbaar ook geen geld voor over. Het is een hard gelag voor
degenen die dit treft. Leen zegt hierop dat het enige wat we nu kunnen doen is een e-mail sturen aan
de wethouder met de vraag wat de plannen van de gemeente zijn op het gebied van de
ziektekostenverzekering in de komende jaren. Anne Marie zegt toe dat dit zal gebeuren en vraagt aan
Nico of hij deze e-mail kan maken en versturen. Elly zegt dat burgers het recht hebben bijzondere
bijstand voor extra ziektekosten aan te vragen maar dat de aanvraag altijd wordt afgewezen met als
reden dat het niet levensbedreigend is. Elly zegt dat de gemeenten zelf zeggen dat ze genoeg geld
hebben en dat gemeenten ook extra geld hebben gehad voor bijzondere bijstand, en vraagt zich af
waarom de gemeente niks doet, vooral voor de chronisch zieken. Anne Marie zegt dat dit ook in de
brief aan de Wethouder kan worden meegenomen. Fiet merkt op dat mensen het in de nabije
toekomst niet meer kunnen betalen.

4. De Rotterdampas
Anne Marie zegt dat Elly een e-mail heeft gestuurd met de vraag over problemen met geld storten op
de Rotterdampas. Anne Marie zegt dat deze vraag is doorgestuurd naar de gemeente maar dat daar
nog geen antwoord op ontvangen is.

5. Sportactiviteiten voor ouderen
Anne Marie zegt dat verschillende leden hierover vragen hebben gesteld en dat dit onderwerp op de
agenda voor het wethoudersoverleg zal worden geplaatst.

6. Notulen
Anne Marie stelt voor correcties voor de notulen te mailen zodat deze kunnen worden gecorrigeerd
en op de website kunnen worden gezet. Klaas zegt dat de presentielijst niet klopt.
Anne Marie zegt dat dit zal worden gecorrigeerd. Klaas merkt ook op dat hij nog steeds niet goed de
ledenlijst e-mails krijgt en hierover al contact met Lennard had gehad. Gerard belooft hier naar te
kijken en het probleem op te lossen.
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7. Advies Fluisterboot
Anne Marie legt uit dat er 2 problemen zijn met de fluisterboot van Simonshaven. Het eerste
probleem is de toegankelijkheid van de haven en aanlegsteiger in Simonshaven ,en het tweede
probleem is de toegankelijkheid van de boot voor rolstoelgebruikers. Dit laatste is bewust gedaan in
verband met de financiële situatie rond het fluisterbootproject. De ASD heeft een ongevraagd advies
opgemaakt. Klaas heeft twijfels over de goede afloop gezien zijn ervaringen met het
fluisterbootproject in Spijkenisse. Leen zegt vandaar dit advies, laat de gemeente er maar eens over
nadenken. Klaas merkt op dat alle aanpassingen op veiligheid gekeurd moet worden, en dat dit een
hoop werk betekent. Leen merkt op dat we aan het begin staan van onze poging en dat we eerst
moeten afwachten hoe de gemeente gaat reageren op het advies, niet geschoten is altijd mis. Klaas
zegt dat we wel moeten beseffen dat het in Spijkenisse is afgewezen in verband met de hoogte van de
bruggen. Anne Marie vraagt zich af of we de toegankelijkheid van de Spijkenisse fluisterboot in het
huidige advies moeten meenemen. Nico vindt dit geen goed idee omdat je daarmee het advies
verbreedt Anne Marie wil daar in het Db toch nog even naar kijken of we dit in het
Wethoudersoverleg moeten meenemen.

8. Advies Groot Nissewaard
Anne Marie vraagt of er na aanleiding van het advies en antwoord van Grooet Nissewaard hierop nog
aan- en opmerkingen zijn. Teus zegt dat de beantwoording erg lang heeft geduurd, terwijl de PvdA
fractie al wel antwoord had gekregen. Teus merkt ook op dat de brief niet goed benadrukt dat niet
genoeg mensen Groot Nissewaard bellen, en de cijfers dus hoger liggen als in de brief van Groot
Nissewaard wordt gemeld. Het is jammer dat de gemeente hier intrapt. Er moet steekproefgewijs
eens bekeken worden of de krant bezorgd is. Anne Marie zegt dat de ASD hieraan verder niks meer
kan doen. Een meerderheid van de ASD leden is het niet eens met de conclusie van Anne Marie en wil
graag dat er nog een schriftelijke reactie van de ASD komt op het onbevredigende antwoord van
Groot Nissewaard. Afgesproken wordt een schriftelijke reactie aan B&W te sturen.

9. Elkaar waard week
Anne Marie vertelt dat dit de week van de eenzaamheid/ouderen is. Anne Marie vraagt of er vanuit
de ASD leden suggesties zijn ten aanzien van deze week. Elly merkt op dat het door COVID 19 erg
moeilijk is momenteel. Gré zegt dat de gemeente leuk bezig is met zijn combinatie functionarissen om
verenigingen te stimuleren wat aan de eenzaamheid te doen, dit wordt door verenigingen goed
opgepakt. Meerdere leden merken op dat ze hiervan verder niks hebben gezien. Dini merkt op dat
Stichting Ouderen bezig is met opstarten van allerlei projecten maar dat we uiteraard zitten met
COVID 19 momenteel, wat dingen moeilijk maakt.
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10. Website
Anne Marie zegt dat de website op dit moment alleen nog ASD informatie en documenten bevat
zodat deze makkelijker is bij te werken en zo nodig aan iemand anders over te dragen is. Tevens zoekt
de ASD onder de ASD leden een tweede persoon die wil leren de website te onderhouden.

11. De WIB
Gré zegt dat er nog steeds geen gesprek over de WIB heeft plaatsgevonden. Anne Marie zegt dat het
Db een voorstel heeft gedaan over hoe verder te gaan met de WIB. Ook zegt ze dat de WIB uit 5 leden
bestaat waarvan er 2 vanwege hun leeftijd weggaan, Rinus Rentmeester en Lodewijk Stok. De WIB
heeft aangegeven dat men nog niet zover was en we hebben toen via digitale weg aan de de overige 3
leden gevraagd willen jullie verder gaan of niet. Gré zegt dat de strekking brief van Anne Marie over
de toekomst van de WIB onduidelijk was, ook voor de overige WIB leden. Daarna zou er een gesprek
komen over de WIB wat om allerlei reden steeds is uitgesteld en niet behandeld. Gré zegt verder dat
ze vindt dat de WIB nu in deze vergadering te behandelen niet de geschikte plaats en tijd is. Nico zegt
hierop dat er wel overleg is geweest tussen het Db en WIB, maar dat we kunnen concluderen dat we
er nog niet uit zijn. Gré zegt dat ze door problemen met de online vergadersoftware die door de WIB
gebruikt werd niet kon deelnemen aan het overleg, en dat daar rekening mee gehouden had moeten
worden. Nico zegt dat wat deze vergadering betreft de ASD alleen wordt ingelicht over het feit dat we
er nog niet uit zijn, en dat er nog doorgepraat moet worden. Anne Marie zegt dat er een overleg
tussen het Db en de WIB op de agenda zal worden gezet.

12. Functioneren ASD/Functioneren voorzitter
Teus zegt dat hij het niet juist vindt dat het agendapunt door Gerard en het Db veranderd is van
functioneren en rol van de voorzitter naar functioneren ASD. Gerard antwoordt hierop dat dit gezien
de huidige ontwikkelingen door onder andere de COVID 19 uitbraak het beste is om het agendapunt
te verruimen naar het functioneren van de gehele ASD, en dat we tijdens die discussie zeker ook
genoeg tijd zullen hebben om de rol van de voorzitter te behandelen.
Na enige discussie is besloten dit te behandelen zo gauw er weer normaal vergaderd kan worden, en
dat het agendapunt dan zal heten: Functioneren ASD/functioneren voorzitter.

13. Aftreden ASD leden
Dini, Leen en Klaas geven aan volgend jaar de ASD te verlaten. Er zal moeten worden gekeken wat de
gevolgen hiervan zijn voor de ASD en of het al nodig is om nieuwe leden aan te trekken.
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Besluitenlijst van deze notulen
Besluit/kwestie:

Vraag Elly Rotterdam pas
Correctie Notulen
Probleem ledenmail Klaas
Iemand die mee wil werken aan website
Antwoord op brief Groot Nissewaard
Vragen over fluisterboot Spijkenisse wel of niet
naar wethouder?
Aftreden leden
WIB op agenda zetten
Nieuwe vice voorzitter

Actie:

Db: Wacht op antwoord
Gerard
Gerard
ASD
Nico
Db: overleg
Db/Nico
Db
Db

Besluitenlijst overgenomen uit de notulen van 19 februari
Besluit:

Actie:

Toiletten in de Akkers (vraag Betty)

DB, en per e-mail aan Lennard:
Geen vraag ontvangen

Gemeenteboekje (vraag Fiet)

Henriette:
Nog geen boekje ontvangen, informatie is wel
beschikbaar op website, Lennard heeft de link
doorgestuurd via DB

Bekendheid geven aan beleid (Vraag René, Nico)

Henriette:
Alle beleid wordt openbaar gepubliceerd of
kenbaar gemaakt, ook de ASD wordt hierbij
betrokken

Brief aan gemeente over bezorging Groot
Nissewaard (vraag Dini)

DB, Nico:
Het advies is doorgeleid aan het college

Wachtlijsten Jeugdzorg

DB, Lennard:
Presentatie aan de hand van beleidsregels
heeft plaatsgevonden. Onderwerp wachtlijsten
moet nog door ASD worden geagendeerd.

Marianna Trustfull uitnodigen voor flex- en
doelgroepenvervoer en de klachtenafhandeling
hierover (vraag Peter)

DB:
Presentatie door vervoerder is geagendeerd.
Echter, i.v.m. eventuele afwezigheid Marianne
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Trustfull, wordt deze mogelijk verplaatst op
verzoek van ASD
Vervanger voor Leen zoeken voor regionaal overleg ASD
Meer informatie hoe het zit met de Bijzondere
bijstand in Brielle en Nissewaard, hoeveel,
waarvoor etc. (Vraag Peter)

DB, Lennard:
Lennard heeft een link gestuurd van de
gemeentelijke website waarop alle informatie
met betrekking tot de bijzondere bijstand
vermeld staat

Info Nick Tameris (vraag Jenny, zie ook besluiten 7 DB, Lennard
januari)
Etentje (vraag Betty)

DB, Lennard

Vragen Gré en Peter over vervoer sturen aan
leden

Lennard

Marianne Trustfull uitnodigen (Vragen Gré )

DB

Presentatie over beschermd wonen en
maatschappelijke opvang

Lennard

Uitnodigen jeugdorganisaties

DB

Vragen Peter over CZ, Thuiszorg en begeleid
wonen

Bas stuurt e-mail antwoord wat hij heeft
ontvangen door aan de ASD leden.

Veranderingen in huurtoeslag

Vragen of dit op de gemeente website kan
worden vermeld [Bas], en plaatsen op de ASD
website [Gerard]

Document nadere uitwerking rol team
functionarissen Thuis in de Wijk

Nick

Vraag voor cijfers over bezoekers aantallen Thuis Misko
in de Wijk projecten
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