Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Notulen online vergadering ASD 10 november 2020
E-mail: db@asd-nissewaard.nl
Website: https://www.asd-nissewaard.nl

Aanwezig: , Dini Valkenburg, Gré Wiechmann, Jenny Jhagru, Leen van Winkelhof, Nico Jaspers, Anne
Marie Koopman – van Kouwen, Klaas Cats, Lenie Man in ‘t Veld, Teus Mourik, Betty de Groot Disco,
Jacques Mestrom, Peter Reniers en Gerard Willems.
Afwezig met kennisgeving: Elly Janki, Teus Mourik en ambtelijk secretaris Lennard Goudriaan.
Afwezig zonder kennisgeving: René Vermeulen en Fiet Praag.

1. Opening vergadering
Anne Marie opent de vergadering en deelt mede dat Elly, Teus en Lennard niet aanwezig zullen zijn bij
deze vergadering. Betty vraagt waarom René steeds niet aanwezig is. Anne Marie legt uit dat Gerard
al meerdere keren is langs geweest om René te helpen, maar dat het ondanks dat het René niet lukt
om via Google Meet deel te nemen aan de vergaderingen. Gerard zegt dat hij bereid is om nogmaals
langs te gaan bij René, maar dat René dan zelf initiatief moet tonen om een afspraak te maken.

2. Vaststellen agenda
Anne Marie vraagt of iemand nog iets heeft toe te voegen aan de agenda, hetgeen niet het geval is.

3. Vaststellen notulen
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen en besluitenlijst. Anne Marie zegt verder nog dat
Teus goed bezig is geweest met de problematiek rond de bezorging van Groot Nissewaard.

4. Extra vergadering 26 november
Anne Marie vertelt dat er op deze vergadering een presentatie zal worden gegeven over de Elkaar
waard weken. Anne Marie stelt voor om na deze presentatie het ook nog even te hebben over de
ontwikkelingen rond de Regionale Adviesraad Sociaal Domein (RASD).
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5. Overleg tussen Anne Marie en Lennard
Anne Marie vertelt dat er een concept advies over de toegankelijkheid van de Fluisterboot wordt
gemaakt. Wat betreft de WIB (Werkgroep Inclusie Beleid) is er nog volop overleg gaande betreffende
de toekomstige rol van de WIB. Vanwege COVID is het momenteel moeilijk om voortgang te maken
omdat veel ambtenaren niet aanwezig zijn, en er momenteel ook veel zieken zijn. De WIB zal in ieder
geval verder besproken worden tijdens het komende wethoudersoverleg. Leen vraagt of tijdens het
komende wethoudersoverleg ook de problemen rond de nieuwbouw in Simonshaven besproken
kunnen worden omdat er in Simonshaven onrust is ontstaan over deze plannen. Leen vraagt of het
mogelijk is om de plannen te publiceren, bijvoorbeeld in Groot Nissewaard, om zo duidelijk te creëren
zodat de mensen in Simonshaven weten waar ze aan toe zijn. Anne Marie vertelt dat er een koppeling
moet komen tussen de ASD website en de website van de gemeente, maar door de huidige situatie
verloopt dit allemaal niet zo vlot. Wat betreft de bijzondere bijstand, dit zal in het komende
wethoudersoverleg worden meegenomen. De folders van Stimulanz zijn naar het schijnt besteld,
maar niemand weet waar ze terecht zijn gekomen. De september circulaire staat op de agenda met
het College. Peter vraagt hoe het zit met de bijzondere bijstand en in het bijzonder het fonds
bijzondere noden. Anne Marie antwoordt dat dit in november van dit jaar gestart zal worden, en dat
ze dit punt in ieder geval zal meenemen in het wethoudersoverleg. Betreffende de
ziektekostenverzekering (CZ); de ASD heeft een uitgebreide e-mail gekregen van wethouder Struijk
waarin hij aangeeft om ondanks de huidige ontwikkelingen rond de collectieve verzekeringen ervoor
te zorgen dat de inwoners van Brielle en Nissewaard goed verzekerd zullen blijven. De premies voor CZ
zullen uiterlijk 12 november bekend zijn. Waarschijnlijk zullen dan ook de polisvoorwaarden bekend
zijn. Er is een e-mail gestuurd aan wethouder Struijk over de Rotterdampas, maar daar is nog geen
antwoord op gekregen. Dit punt zal worden meegenomen tijdens het komende wethoudersoverleg. Er
wordt nog gewerkt aan de Akkers betreffende de toiletten, maar dit is nog niet afgerond. Regiovisie
jeugdhulp, Anne Marie en Nico hebben hier een presentatie over gehad. Nico vertelt dat er niet veel
uitkwam, alleen dat er momenteel gewerkt wordt aan het vormgeven van de visie, en dat de
implementatie hiervan niet te verwachten is voor 1 januari 2023. Afspraak met wethouder Brielle,
Gerard zou een afspraak maken. Gerard antwoordt dit te zullen doen, maar dat hij nog even wacht in
verband met de COVID -perikelen. Aanpak Schuldenproblematiek en Jeugd deze punten zullen ook
ter sprake komen tijdens het wethoudersoverleg.

6. Ontwikkelingen WIB
Anne Marie vertelt dat er een gesprek is geweest tussen de WIB leden en er is afgesproken dat we
eerst gaan zoeken naar nieuwe WIB leden, en daarna pas gaan werken aan de verdere invulling van de
toekomstige taken van de WIB. De oude werkwijze van meten zal in ieder geval veranderd moeten
worden. In overleg met bijvoorbeeld de gemeentesecretaris zullen we moeten gaan bekijken hoe we
in de toekomst kunnen gaan werken. Het oude WIB archief gaat naar Nico. Gerard merkt op dat bij het
WIB leden profiel de gemeente Brielle verwijderd moet worden.
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7. Jaarplan en begroting 2021
Anne Marie vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn op deze stukken. Anne Marie zegt verder dat
door COVID het nog niet helemaal duidelijk is hoe de toekomst zal gaan verlopen. Dini vraagt hoe we
denken de ASD en de inwoners een stem te geven in de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
Dini zegt dat het contact met de burger moeilijker is geworden. Vroeger werd er in de krant vermeld
dat er en vergadering was, en dat er een publieke tribune is. Ook in de gemeentegids wordt de ASD
niet vermeld. Anne Marie antwoordt dat er nog steeds een publiek tribune is, en dat daar ook gebruik
van gemaakt is. Helaas is dit door de COVID niet mogelijk, maar zo gauw we weer normaal kunnen
vergaderen zal de publieke tribune weer toegankelijk zijn. Tot die tijd staat alle relevante informatie op
de ASD website. Uit de bezoekcijfers van de ASD website blijkt dat de website wel degelijk bezocht
wordt. Helaas heeft de lancering van de website en de koppeling met de gemeentelijke website
vertraging opgelopen door de COVID crisis. Leni merkt op dat er achterin de gemeentegids een kaartje
zit waarmee organisaties zich kunnen opgeven voor een vermelding in de gids. Anne Marie zegt dat
we dit op de actielijst zullen zetten. Dini zegt dat het in dit verband ook zinnig is om de SPIN
bijeenkomsten te blijven bezoeken omdat je daar allerlei organisaties ontmoet die zich bezig houden
op het Sociaal Domein. Dini is teleurgesteld dat ze op de laatste SPIN bijeenkomst de enige
afgevaardigde was van de ASD, en dat we ons meer moeten proberen te verbinden met dit soort
organisaties en burgers. Jenny merkt op dat ze wel op de SPIN bijeenkomst was maar dat ze vanwege
andere verplichtingen eerder weg is gegaan. Peter vraagt wat er wordt bedoeld met dat nadere
taakverdeling tussen de leden wordt overwogen. Nico antwoordt dat het de bedoeling is om te kijken
of we nog werkgroepen gaan vormen binnen de ASD op verschillende werkterreinen. We zullen hier in
de toekomst nog op terugkomen. Leen zegt dat sommige mensen in het DB erg veel hooi op de vork
hebben, en dat het de toekomstige taak is van het Dagelijks bestuur en ASD om deze taken beter te
delegeren zodat het werk beter verdeeld wordt over de leden. Dit zal leiden tot meer betrokkenheid
onder de leden. Anne Marie zegt hierop dat we hier zeker aandacht aan zullen blijven besteden. Wat
betreft de begroting vertelt Anne Marie dat de ASD aan de gemeente zal vragen het geld wat over is
van de begroting 2020 over te hevelen naar 2021. Er moet ook nog even gekeken worden hoe het zit
met het lidmaatschap op de Koepel. Jacques vraagt zich af of we het lidmaatschap van de Koepel niet
kunnen vervangen voor een lidmaatschap op een regionaal orgaan. Anne Marie antwoordt hierop dat
we dit zullen bekijken, op dit moment weten we niet eens of er nog een regionaal orgaan bestaat.
Anne Marie en Gerard bedanken Nico voor het vele werk betreffende het jaarplan en begroting.

8. Formaliseren Regionale Adviesraad Sociaal Domein (RASD)
Nico vertelt dat tijdens de laatste vergadering het formaliseren van de RASD is besproken, maar dat er
nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt hoe dit behandeld gaat worden in de lokale adviesraden.
In juni is er een eerste concept gemaakt, en in september een tweede concept. Door het vervallen van
een aantal vergaderingen vanwege COVID zijn er nog geen afspraken gemaakt. Het is de bedoeling om
in de stuurgroep (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg ((O)GGZ) tijdens de vergadering op 3
december hiermee verder te gaan. De stuurgroep (O)GGZ adviseert [ook] de gemeente Nissewaard,
en zal een concept verordening moeten maken zodat deze door het College kan worden vastgesteld.
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De komende maand moeten we dit in de lokale raden behandelen voor 3 december zodat dit kan
worden behandeld in de stuurgroep (O)GGZ. Nico vraagt de ASD leden om vragen en of opmerkingen
aan hem per e-mail te sturen zodat deze in het stuurgroepoverleg kunnen worden meegenomen.
Peter zegt dat Jacques en hijzelf vorige vergaderingen nog enkele opmerkingen hebben gemaakt en
vraagt zich af wat hiermee gedaan wordt. Anne Marie antwoordt dat dit uiteraard zal worden
meegenomen, en roept de ASD leden op om nog even goed te kijken of er nog iets moet worden
toegevoegd zodat Nico dit kan meenemen. Peter zou ook graag last en ruggespraak willen. Leen
benadrukt dat het regionaal overleg zeker zinvol is omdat daar bijvoorbeeld gesproken wordt over uit
huis plaatsingen, iets wat regionaal geregeld moet worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een
slachtoffer ergens geplaatst moet worden en dat het dan niet aan te raden is om zo iemand in
dezelfde gemeente als de dader te plaatsen. Dit geldt ook voor uit huis plaatsen van pubers en
kinderen, en ga zo maar door. De autonomie blijft uiteraard bij de betrokken gemeenten zelf.

9. Werving nieuwe leden ASD en WIB
Anne Marie deelt mede dat dit jaar de volgende leden afscheid nemen: Wat betreft de ASD; Dini,
Klaas en Leen, en betreffende de WIB; Rinus en Lo. Lennard is via de combinatie functionarissen bezig
om nieuwe [jeugd] leden te vinden. Er is al 1 persoon gevonden die zich volgende week in de Db
vergadering wil voorstellen. Later zal dit ook gebeuren in de ASD vergadering. Er is aan de persoon
gevraagd een CV te maken. Er is nog gekeken naar de leden die aan het begin van het jaar zijn
aangegeven, onder andere door Betty en Dini. Anne Marie vraagt of Dini en Betty nog contact kunnen
opnemen met die personen en om een CV te vragen als deze personen nog interesse hebben voor
deelname in de ASD. De CV kan aan Nico worden gestuurd. Peter vraagt aan Klaas of deze gezien zijn
achtergrond met de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) nog iemand weet uit de PCOB die
zitting zou kunnen nemen in de ASD. Klaas antwoordt dat hij de vraag heeft meegenomen naar het
PCOB bestuur. Klaas benadrukt dat het hier om ouderen gaat. Anne Marie vraagt aan de ASD leden
om in hun eigen achterban te kijken of er geschikte kandidaten zijn. Wat de WIB betreft heeft Peter
voorgesteld om een brief naar organisaties in Nissewaard te sturen. Dit zal op de actielijst worden
geplaatst. Klaas zal nogmaals de zaak aankaarten bij het bestuur van de PCOB.

10. Onderzoek verward gedrag
Anne Marie vertelt dat er door een onderzoeksbureau uit Amsterdam (RADAR) een onderzoek wordt
gedaan hoe er in Nissewaard wordt omgegaan met mensen met verward gedrag. Via Lennard wordt
vernomen dat een medewerker van RADAR een gesprek wil hebben met het Db. Er zullen nog 2
bijeenkomsten zijn en in december zal er dan een onderzoeksrapport naar de gemeente Nissewaard
gaan. De opdracht hiervoor is gegeven door de gemeente Nissewaard. Er werd gevraagd of wij nog
mensen wisten die ervaring hebben op dit gebied. Hiervoor zijn Dave Klein en Hennie Kleiwegt
benaderd, en Hennie heeft aangegeven om hieraan mee te willen werken.
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11. Rondvraag
Betty is nieuwsgierig naar SUN wat besproken wordt tijdens het SPIN overleg. En Betty vraagt zich af
waarom er zo weinig mensen waren tijdens het afhalen van de griepprik. Anne Marie vermoedt dat
een en ander te maken heeft met de COVID crisis. Dini meldt dat er op 10 december een bijeenkomst
is over de Elkaar Waard Weken. Nico deelt mede dat er op 26 november in de ASD ook een
presentatie zal worden gegeven over de Elkaar Waard Weken. Dini vraagt of ze in de werkgroep voor
Elkaar Waard kan blijven als ze stopt als ASD lid. Anne Marie zegt dit te zullen nagaan en contact met
Jacqueline hierover op te nemen.

Besluitenlijst van deze notulen
Besluit/kwestie:

Actie:

Koppeling websites ASD en gemeenten
Vermelding ASD in gemeentegids en media
RASD bespreken
Advies Fluisterboot
Afspraak Dhr. de Koning en wethouder Brielle
Zoeken naar nieuwe ASD en WIB leden
Vraag Dini over lidmaatschap Elkaar Waard
werkgroep

Db Lennard
Db
Nico, ASD opmerkingen mailen naar Nico
Db
Gerard na COVID
ASD, Klaas → PCOB
Db vraag aan Jacqueline

Besluitenlijst overgenomen uit vorige notulen
Besluit/kwestie

Actie:

Gesprek met kandidaat Jeugd
Functioneren ASD/Voorzitter
Toiletten Akkers
Folders Stimulanz
Duidelijk uitgewerkte zaken m.b.t. CZ
Bijzondere bijstand
Contact achterban
Vergadercursus
Iemand die mee wil werken aan website
Wachtlijsten Jeugdzorg

Db
ASD wanneer we weer live kunnen vergaderen
Lennard
Elly houdt dit in de gaten
Db, ASD archief aanmaken van zaken m.b.t. CZ
Db archief aanmaken, deskundige uitnodigen
ASD ideeën delen via leden e-mail
Db na de COVID crisis
ASD
DB, Lennard: Presentatie aan de hand van
beleidsregels heeft plaatsgevonden. Onderwerp
wachtlijsten moet nog door ASD worden
geagendeerd.

GW Brielle 18 november 2020
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