Verslag van de zoom-vergadering van de GASD van 19 november 2020.
Aanwezig: alle leden van de GASD, een vertegenwoordiger van de GCR, enkele ambtenaren van
de gemeente (Te gast bij het onderwerp regioplan Jeugd) Bij de besprekingen rond de
halfjaarrapportage van het Sociaal Team Gouda: roos van Gelderen
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur, de agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Regiovisie Jeugd.
De ambtenaren gaan met de GASD in gesprek over de beoogde procesgang rond de
regiovisie Jeugd ( die overigens ook op WMO-aspecten zoals beschermd wonen dient te
worden bezien.)
Het regiobeleid dient op 11 mei 2021 te worden aangeboden aan de raden ter vaststelling.
De beleidsmakers geven er de voorkeur aan dat er een advies komt dat resulteert in een
beleidsvoorstel. Dit betekent: 1 unaniem advies van alle betrokken adviesraden
uiteindelijk resulterend in 1unaniem beleidsprogramma van alle afzonderlijke
gemeenteraden. Het gaat hierbij om (boven-)regionale afspraken en laten het lokaal beleid
onverlet. Op 1 juli 2021 zal de nieuwe jeugdwet ingaan.
Guusje van der Schot en Djoeki van Woerden zijn de themahouders namens de GASD en
Gerard Wolters en Bob Lodder kijken mee met het accent op WMO-aspecten.
Het draaiboek zoals dat de GASD voor ogen stond voor dit gesprek zal nu worden
aangepast en daarna worden gedeeld met de beide beleidsmedewerkers.
Bij de agenda van de oktobervergadering van de GASD zijn relevante stukken met
betrekking tot de regiovisie meegestuurd.
3. Vaststelling verslag GASD vergadering van oktober 2020.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Impressie van de vergadering van de GCR van november 2020.
•
Gerard Wolters doet mondeling verslag van de door hem bijgewoonde bijeenkomst
van de GCR. Aan de orde kwam onder ander de problematiek van dak- en
thuislozen. Zie daarvoor de bijgevoegde PP-presentatie.
•
Rond de thematiek van vervoer is langdurig stilgestaan. Het probleem wordt als
weerbarstig ervaren. De relatie met de uitgangspunten van het VN-verdrag ligt
voor de hand. De GCR vraagt zich af of het werken met korte contractduur niet
strijdig is met de kwaliteit. Vraag is ook of burgers die nu gebruik willen maken van
het groepsvervoer niet meer gebaat zijn bij het leren omgaan met regulier
collectief vervoer.
•
Uiteraard is ook het thema onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) aan de orde
gekomen.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het later te lezen verslag.

5. Terugblik op de bespreking met de wethouders over de begroting en de
kadernota.
In gesprek met de wethouders zijn een aantal zaken naar voren gekomen en afgesproken:
•
De GASD begroting is zonder opmerkingen geaccepteerd.
•
De wethouders zullen de GASD-vergadering vaker, ic 2 keer per jaar, bezoeken. Te
beginnen met december 2020.
•
De procesgang rond de kadernota is besproken. De discussie daarover is
afgesloten.
Verder wordt verkennend gesproken over de rol van de GASD nu het aantal adviesvragen
afneemt dan wel zich beperkt tot kadernota’s. Kan de GASD niet meer proactief adviseren
op grotere thema’s zoals zelfredzaamheid, wijkaanpak, zorg-informele zorg.
De GASD neemt zich voor dit tijdens de Havendag nader te bespreken.
6. Samenwerking GASD GCR
Ons huishoudelijk reglement schrijft ons voor dat wij 1 keer per jaar met de GCR
bijeenkomen. Voorgesteld wordt dat Gerard en Herman een korte startnotitie schrijven
over de huidige en wellicht gewenst samenwerking.
7. Gesprek met Roos van Gelderen, directeur sociaal team Gouda.
In een lang en geanimeerd gesprek gaat Roos van Gelderen in op de vragen van de GASD,
zij licht de halfjaar rapportage toe, schetst de huidige ontwikkelingen en de ontwikkelingen
in de nabije toekomst.
Roos wijst op het systeemplatform waarin problemen die individueel worden gepresenteerd
toch vooral collectief blijken. Zij nodigt ons ut samen op te trekken bij dit
signaleringsplatform.
Marion en Guusje zullen begin december participeren in de bijeenkomst waarin wordt
ingegaan op de vraag hoe de basishulp zo mogelijk te verbeteren.
8. Havendag
Bob stelt een agenda op.
Rond 5 december zullen we bezien of de Havendag via zoom zal verlopen of live. Dat
laatste zal alleen zo zijn als een ieder zich er wel bij voelt.
9. De voorzitter sluit de vergadering rond 16.45 uur.

