Diaconaal Platform Westland
Samenwerkingsverband geloofsgemeenschappen in gemeente

Westland

Verslag van de vergadering d.d. 3 oktober 2017. Locatie: Hervormde Gemeente, Prins Willem III
Plein 1 te Ter Heijde aan Zee.

Aanwezig:

29 personen volgens presentielijst, inclusief bestuur DPW

Afwezig(mk): Marco v.d. Wel en Pieter-Jan Visser
1. Welkom en opening.
Arie van Dijk heet iedereen welkom en opent de vergadering. Speciaal heet hij de
vertegenwoordigers van de Stichting Seniorenraad Westland welkom. Ook gaat de dank uit naar
de Hervormde Gemeente van Ter Heijde voor het ter beschikking stellen van de ruimte. In de
pauze kunnen we de vernieuwde kerk bezichtigen.
In april van 2017 hebben we gesproken over de toekomst van DPW. Afgesproken is dat we de
huidige invulling voortzetten. Dat betekent informatie uitwisselen om van elkaar te leren en themaavonden organiseren.
2. Mededelingen.
Er hebben zich twee personen afgemeld (zie boven). Verder zijn er geen mededelingen.
3. Vaststellen verslag van de 22e vergadering DPW d.d. 17 maart 2017.
Jan Middendorp geeft aan dat het verslag suggereert dat hij de kar gaat trekken. Dat is onjuist. Het
was meer de vraag of DPW de politiek wil benaderen om bestaande behoefte van hulp bij zorg te
peilen.
Verder wordt gevraagd waar de uitkomsten van de gemeente blijft inzake de inventarisatie van
diverse activiteiten van de kerken. Uitkomst volgt spoedig (14/02)
4. Presentatie Stichting Seniorenraad Westland
Arie geeft Anneke van Vliet het woord. Zij vertelt het een en ander over Stichting Seniorenraad
Westland.
Met ingang van 1 januari 2017 is Stichting Seniorenraad Westland (www.seniorenraadwestland.nl) van start gegaan. De nieuwe Seniorenraad wil de spreekbuis zijn van en vóór alle
senioren in Westland. Om het contact met de Westlandse senioren te realiseren zijn vijf
commissies (32 leden) in het leven geroepen:






Wonen
Zorg en Welzijn
Werk en Inkomen
Mobiliteit en Vervoer
Communicatie en Voorlichting
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De Seniorenraad Westland (met ANBI-status) bestaat volledig uit vrijwilligers (zonder vergoeding),
die uit vrijwel alle Westlandse kernen afkomstig zijn. Doel van de stichting is het behartigen van de
belangen van 55 plussers door overleg te voeren met allerlei organisaties, waaronder de
gemeente.
Na de inleiding verzorgen Diane Rang en Jan de Boer presentaties over de werkgroepen Zorg en
Welzijn en Werk en Inkomen. Zij lichten beiden de activiteiten toe vanuit de werkgroepen.
Uit beide presentaties komen de volgende (knel)punten naar voren (niet limitatief):
-

Veel Westlanders hebben geen aanvullend pensioen
Toeslagen worden niet altijd aangevraagd
Mantelzorg wordt steeds belangrijker
Verzorgingshuizen worden gesloten
Uitstroom van zieken uit ziekenhuis stokt vanwege ontbreken van opvang
Er zijn weinig tussenvoorzieningen

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het voormalige gemeentehuis Monster mogelijk wordt
getransformeerd naar seniorenwoningen.
De sheets van de presentaties worden bij dit verslag gevoegd.
Anneke wijst nog op het politieke debat van 9 februari 2018 i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen.
Arie van Dijk bedankt de seniorenraad voor de presentaties.
5. Pauze.
In de pauze maken we gebruik van de gelegenheid om de vernieuwde kerk te bezichtigen.
Iedereen is onder de indruk van de verbouwing en de multifunctionaliteit. Een grootse prestatie.
6. Maatjes tegen eenzaamheid
Arie Poot geeft een toelichting op het Lierse project “Maatjes tegen eenzaamheid”. Vanuit de
gedachtengang de kerk als zorgzaam instituut hebben de Domkerk en de Vredekerk dit diaconaal
project opgezet. Kernthema’s daarbij zijn: de kerk als schakel, als knooppunt, als lokale lobbyist en
als zorgmaatje. Het project wil hulp aan eenzamen bieden. Diverse instanties werken mee
(Stichting Habbekrats en Vitis Welzijn). Er zijn flyers beschikbaar. De hulpduur is in principe 6
maanden. Er zijn inmiddels 8 mensen “gekoppeld” aan een maatje.
7. Actualiteiten ASDW en project Schuldhulpmaatje
Het Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) is anderhalf jaar in functie. Een eerste
evaluatie loopt. Helaas constateert men dat het ASDW tot op heden niet is geworden wat er van
werd verwacht. Er is veel ontevredenheid: ten opzichte van het verleden is de nieuwe
organisatievorm en insteek een achteruitgang. Er is bijvoorbeeld geen contact meer met cliënten.
Het project Schuldhulpmaatje Westland heeft op dit moment 3 coördinatoren en 42
schuldhulpmaatjes. De laatste tijd komen er veel aanvragen binnen. De lichtste gevallen worden
behandeld door Vitis Welzijn, de complexere vragen gaan naar het project Schuldhulpmaatje.
De gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft geconcludeerd dat er in het Westland
verschillende regelingen zijn waar tussen te weinig samenhang is. Bestaande regelingen worden
echter door de minima te weinig gebruikt (bijv kindregeling). Daarnaast wordt de zelfredzaamheid
van mensen onvoldoende bevorderd.
Bij aanmelden van een schuldhulptraject wordt geen budgetcursus aangeboden.
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Arie vraagt of het project Schuldhulpmaatje op het collecterooster van de kerken kan worden
geplaatst. Van uit de zaal wordt aangegeven in dat geval een concreet doel te noemen, wat
moeilijk is, daar de meeste kosten van SHMW opleidingskosten van Maatjes zijn.
Door een van de aanwezigen wordt nog gemeld dat op 26 oktober 2017 in Monster een regionale
inspiratieavond wordt gehouden onder het motto “Geloven in delen”.
8. Rondvraag
Hiervan maakt niemand gebruik.
Arie van Dijk leest vervolgens het gedicht ”Uw handen, zijn wij, Heer”. Dit gedicht is toegevoegd
als bijlage.
9. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering.
De datum voor de volgende is vastgesteld op 13 maart 2018. Locatie is de Protestantse Gemeente
Monster, Burgemeester Kampschoërstraat 25, 2681 AB Monster.
10. Sluiting.
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit Arie vervolgens de vergadering.

Bijlage
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