Verslag vergadering
Adviesraad Sociaal Domein
20 november 2018
Kerkgebouw De Hoeksteen
Rivierweg 15
2903 AJ Capelle aan den IJssel
19.00 – 22.05 uur
Ag. Punt 5.2 (2018-11-20)
Aanwezig
Naam

Organisatie/Instelling

De heer J.S.M. Schellekens

voorzitter

Mevrouw S. Dijxhoorn

Secretaris, lid Adviesraad (WG PW + Communicatie)

Mevrouw M.P.J. Bruijnzeels

jeugd en GGZ

Mevrouw N. Huber

mantelzorger en vrijwilligers

De heer F. Huijbregts

Wonen en Ouderen

De heer M. Hulhoven

St. Paulus bekering, vicevoorzitter

De heer H.J.V. Leenen

Zorg en sport

De heer B. Pompe

Wmo voorzieningen, WG Toegankelijkheid

De heer T. Rook

Centrale diaconie, WG Wonen

Mevrouw M. van Son

Jeugd

De heer L.D. Stroop

S.A.A.B. (Antillianen en Arubanen)

Mevrouw M. Vrijdag-Boose

cliënt SoZA

De heer J. van der Wel

Gezondheidszorg en Bewegen

De heer A. de Krom

notulist

Mevrouw D. van Petersen

Accounthouder gemeente

Genodigden
Publieke tribune
Afwezig
De heer A. Breda

PCOB

De heer G. Dijkema

Stichting Capelse Kerken in Actie

1.
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Breda en
Dijkema. Beide heren voor onbepaalde tijd afwezig vanwege ziekte. .
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2.
Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat hij in verband met andere bezigheden elders hij met ingang van 1 januari 2019 niet verder
zal gaan met het voorzitterschap van de ASD. Eventueel is hij bereid een overgangsperiode in acht te nemen als op die
datum er nog geen andere voorzitter is.
3.
Procedure profielen, opvolging, selectiecommissie, data….
Samenvatting bijeenkomst 30 oktober 2018
De voorzitter wordt verzocht op de brief te reageren. De voorzitter herkent de punten A, B, C en D en vindt dat
bij de selectie van zijn opvolger deze punten nadrukkelijk aan de orde kunnen komen.
Goedkeuring profiel voorzitter
De profielschets wordt ongewijzigd vastgesteld en aan het college aangeboden.
Goedkeuring profiel lid
De tekst staat vast en het profiel wordt overgenomen. De vraag is hoe wordt geworven in de sociale
dienstsector. De dames van Petersen en Vrijdag gaan zich daarover buigen en maken een voorstel.
Ongevraagd advies voorzitter over twee kandidaten
Twee mensen kunnen goede voorzitters zijn gezien hun werkervaring. Er komt een vacature voor het
voorzitterschap, die ook zal worden voorgelegd aan de kandidaat-leden reeds in ons bezit.
Plan van aanpak tijdplan t.b.v. 4-5 vacatures
Er zijn twee vacatures. Dames van Petersen en Vrijdag maken een voorstel t.b.v. van een wervende tekst –
oproep Soza klanten. De heren Leenen en Van der Wel denken na over een tekst voor de werving van een
technisch-voorzitter.
Benoemen selectiecommissie voor de vacature van voorzitter
Mevrouw Bruijnzeels en de heren Hulhoven en Van der Wel vormen de selectiecommissie, die door de
secretaris wordt ondersteund. Mevrouw van Petersen kijkt namens de gemeente mee
Gesprek kandidate Participatiewet; advies en vervolg
De kandidate lijkt geschikt maar nu nog niet; ze zou eerst als sub-kandidate in de werkgroep moeten
meedraaien. De kandidate is met dit voorstel akkoord gegaan; ze gaat meedraaien in de werkgroep.
Sollicitatiegesprek kandidate ASD
De kandidate is geschikt, maar er is op de betreffende plek nu geen vacatureruimte, die misschien wel kan
ontstaan op het gebied van het secretariaat. De kandidate is in principe daartoe bereid. Voorlopig is er echter
nog geen functie voor haar. De voorzitter en secretaris denken na over berichtgeving aan de sollicitante.
De heren Van der Wel en Leenen komen met een voorstel voor de taakstellingen (werkzaamheden) van een
technisch-voorzitter en secretaris. Op 18 december kan daarover worden gesproken en worden vastgesteld. .
4.
Huishoudelijk reglement
De nummering behoeft nog aanpassing, evenals artikel 5. Mevrouw van Petersen regelt dat. Er gaat een brief
uit naar de gemeente, het initiatief daartoe ligt bij de voorzitter/secretaris.
5.
(Externe) activiteiten voorzitter en leden
Afgesproken is dat de voorzitters van de jeugdraad en klankbordgroep jeugd contact houden met de dames
Bruijnzeels en Van Son (werkgroep jeugd).
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Voorgesteld wordt dat de drie ASD’s van Krimpen, Zuidplas en Capelle zich stringenter gaan opstellen richting
de gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten. De brief wordt de 18e december geagendeerd en wordt
naar de drie wethouders gezonden.
De dames Dijxhoorn en Vrijdag, alsmede de heren Hulhoven, Rook, Stroop en Schellekens leggen op
28 november om 15.00 uur een werkbezoek aan Promen af.
De nieuwe Omgevingswet gaat uiterlijk in 2021/22 in en gemeenten maken daartoe een plan van aanpak.
De ASD wil daarbij betrokken worden. Belangstellenden voor dit thema kunnen zich aanmelden bij de
secretaris..
6.
Stroomlijnschema gevraagd/ongevraagd advies ASD/Gem. v.v.
Mevrouw van Petersen geeft een toelichting. De heer van der Wel vindt het jammer als de plenaire ASD geen
gelegenheid krijgt over thema’s te praten en de werkgroepen wel. Dat is echter niet de intentie van evt.
onderzoeksrapporten. In principe kan iedereen (andere werkgroepen) een cc krijgen.
Mevrouw Van Son vraagt na te denken hoe werkgroepen elkaar beter op te hoogte kunnen houden.
Afgesproken wordt dat de werkgroepen eerder op de agenda worden geplaatst zodat er voldoende tijd om de
eigen thema’s te bespreken met elkaar.
7.
Financiële stand 2018/Begroting 2019
Het punt schuift door naar de vergadering van 18 december. Een afspraak - ter voorbereiding van een
begrotingsvoorstel 2019 - wordt voor deze datum gepland. Initiatief daartoe wordt door mevrouw van Petersen
genomen.
8.
Herbenoeming leden adviesraad heren Hulhoven en Leenen
De herbenoemingsprocedure is inmiddels ingang gezet. Na besluit College ontvangen de heren bericht.
9.

Werkgroepen

Bewegen/gezondheid
Jammer is dat de ASD niet is geraadpleegd in het kader van minimaziektekostenverzekering over preventie en
gezondheid. De VGZ-website is niet WCAG 2.0-proof. Ouderen tot 130% minimumloon kunnen instromen.
Aan het project ‘Gezonde school’ doen weinig scholen mee en de gemeente kan vragen om dat op de Lokaal
Educatieve Agenda op te nemen. Wellicht kan een combinatiefunctionaris sport en bewegen ingesteld worden.
Er wordt gewerkt aan een structureel aanbod valpreventie met Stichting Welzijn. De heer van der Wel geeft
aan wat hij voor de ASD voor 2019 meeneemt.
Communicatie
Het protocol wordt besproken op 18 december. De discussie over de wenselijkheid van een eigen website is te
voeren voor het aanleveren van stukjes van de werkgroepen daarvoor.
Participatie
Het gesprek met Promen was goed. De dames van Petersen en Vis koppelen naar de werkgroep participatie
terug en komen met cijfers. Informatie is door de gemeente toegezegd over werk en inkomen.
Over armoede en schuldhulpverlening is een afspraak met mevrouw Korsten gemaakt, die een afspraak heeft
gemaakt met de heer Schut, een expert over armoede en schulden. Mevrouw van Petersen stuurt een
nieuwsbrief van hem aan de ASD-leden door.
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Wonen en leefomgeving
Op grond van bijeenkomsten wordt een nieuwe versie van de Woonvisie gemaakt. De werkgroep kijkt wat die
daarvan vindt en of terugkoppeling naar de ASD nodig is. De concept woonvisie wordt onder de ASD-leden
verspreid. Afspraken zijn gepland met Pameijer en Havensteder.
Ouderen
Iedereen kan aansluiten bij de VGZ-ziektekostenverzekering, niet alleen minima.
Ingestoken wordt op een gemeentelijk initiatief voor eenzaamheid.
Jeugd
Er is een concept voor de website geschreven en voor de ASD.
Het document over het zorglandschap wordt gebruikt voor het maken van een plan.
Mantelzorg
De mantelzorgmakelaar is de meeste Capellenaren onbekend en aanbevolen wordt om die alsnog bekend te
maken. Het verslag van de werkgroep wordt rondgestuurd en op 18 december behandeld.
Toegankelijkheid
De term ‘minder validen’ wordt niet meer gebruikt. Op 10 december komt een beeldverhaal over wat men
veroorzaakt met houtstook.
10.
Verslag en actielijst 16 oktober 2018
Wordt op 18 december besproken.
11.
Rondvraag
Vragen over de iPad kunnen aan mevrouw van Petersen worden gesteld.
Verzocht is om een Kerstborrel op 18 december te organiseren. Voor zover bekend zijn daarvoor geen plannen.
Voorstel: de ‘fare well borrel’ voor 2 (oud-) voorzitters te verzetten naar februari 2019, tijdens de themabijeenkomst.
Te bespreken onderwerpen voor de ASD-vergadering van 18 december 2019:
voortgang sollicitatieprocedures / Begroting 2019 / concept-protocol werkgroep communicatie / resultaten van het
overleg met Marian Korsten, etc.
.
De heer Leenen vermeldt dat als gevolg van de AVG geen adressen van de gemeente meer worden gekregen voor de
kerken/kerstpakketten en vraagt dat aan de orde te stellen bij de wethouder.
De heer van der Wel heeft een jaarplan voor zijn werkgroep geschreven.
12.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur.

Lijst openstaande actiepunten
Nr. ASD-verg.
1
01-05-2018
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01-05-2018

Actie
De ASD stelt een nieuw
onderzoek voor naar
woon-zorg in het kader van
de Wmo om mensen aan
de basis contact te laten
leggen met de doelgroep.
Werkbezoek ASD
Voedselbank Capelle.

Actie door
De voorzitter, mevrouw Bruijnzeels en de heren
Hulhoven en Van der Wel buigen zich over een
reactie naar de gemeente.

Belangstellenden melden zich bij de secretaris,
daarna zal een afspraak worden gemaakt.
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Lijst openstaande actiepunten
Nr. ASD-verg.
5
01-05-2018

Actie
i-pad instructie ASD-leden.
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01-05-2018/
15-05-2018

25
26

17-07-2018
17-07-2018

Lijst met nieuwsbrieven en
websites waarvoor leden
zich kunnen aanmelden.
Omgevingswet
Website ASD

30

18-09-2018

31

18-09-2018

36

16-10-2018

37

16-10-2018

38

16-10-2018

40

16-10-2018

Begroting 2019 en kostenoverzicht 2018

43

20-11-2018

44

20-11-2018

Werving lid in sociale
dienstensector
4-5 vacatures

46

20-11-2018

Beweegbonus en gecombineerde leefstijlinterventie
betrekken bij collectieve
ziektekostenverzekering
minima
De dames Bruijnzeels en
Van Son schrijven een
stukje voor de februarieditie van Hallo Capelle
De heer Pompe stuurt
wethouder Wilson informatie toe over openbare
toiletten in Rotterdam en
schrijft een bedankbrief
voor de realisatie van de
openbare toiletvoorziening
aan het Stadsplein
Gemeente start meeleesgroep t.b.v. begrijpelijke
communicatie naar burgers
Websiteprotocol website

Armoede en
schuldhulpverlening

Actie door
De secretaris vraagt na wanneer de instructie
overdag binnen werktijd kan plaatsvinden.
De secretaris en voorzitter.
De secretaris mailt publicaties naar de ASD-leden.
De trekkers van de werkgroepen wordt gevraagd
een introductieverhaaltje van 250 tot 300
woorden voor hun werkgroep voor de website te
schrijven en naar de secretaris te sturen
Mevrouw van Petersen kijkt of deze punten zijn
meegenomen in gesprekken met gemeente
Rotterdam.
Deadline voor stukje Jeugd voor “Hallo Capelle” is
7 januari 2019 a.s.
De heer Pompe

De ASD zal wethouder Westerdijk op korte
termijn herinneren aan opstarten meeleesgroep
Actie secretaris
De heer Leenen en mevrouw Van Son maken een
websiteprotocol en contacteren evt. daarover de
gemeente, Joachim Kost, met vraag of daarbij
gebruik van de gemeentelijke expertise gemaakt
moet worden. Mevrouw Van Petersen nagaan.
Mevrouw van Petersen stuurt leden het kostenoverzicht 2018. De heren Dijkema, Leenen en
Hulhoven gaan bij mevrouw van Petersen de
financiën bekijken en begroting 2019 maken..
De dames van Petersen en Vrijdag maken een
vacature tekst voor de oproep van SoZa cliënten.
De heren Leenen en Van der Wel maken een voorstel
over de taakstelling (functiebeschrijving) t.b.v. de
werving voor een technisch-voorzitter en secretaris.
Mevrouw van Petersen stuurt een nieuwsbrief van de
heer Schut, expert armoede/schulden aan de ASDleden door.
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