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Ontwikkelingen sociaal
Domein als gevolg van
de coronacrisis

Geachte heer/mevrouw,
De maatregelen die op dit moment getroffen worden ter bestrijding van het Coronavirus hebben
verstrekkende gevolgen voor de samenleving. Niet in de laatste plaats voor die inwoners die
kwetsbaar zijn en voor deelname aan het dagelijks leven enige vorm van ondersteuning nodig
hebben. Een belangrijk deel van deze ondersteuning valt onder de gemeentelijke
verantwoordelijkheid en wordt verzorgd door onze verbonden partijen en/of maatschappelijke
partners. In nauw overleg met deze partijen wordt op dit moment getracht om de ondersteuning
aan kwetsbaren zo veel mogelijk, rekening houdend met de maatregelen vanuit het RIVM, op peil
te houden.
Wat doen we in regionaal verband?
Door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) vindt intensief
overleg plaats met de aanbieders over de wijze en vorm waarop de ondersteuning zoveel mogelijk
kan worden gecontinueerd. Via verschillende dagberichten bent u hierover reeds geïnformeerd.
Ook nieuwe berichtgevingen zullen wij u op deze wijze doen toekomen. Voor wat betreft een
bijzondere categorie (daklozenopvang) zijn vanuit de centrumgemeente Dordrecht inmiddels
afspraken gemaakt met het Postillion hotel in Dordrecht om hier 29 daklozen op te vangen om zo
de slaapzalen bij het Leger des Heils te ontlasten.
In het kader van Beschermd Wonen en Opvang heeft centrumgemeente Dordrecht aangegeven
dat de vrouwenopvang (SafeGroup) in deze regio per 1 april 2020 zal worden overgedragen aan
de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda. Dit als gevolg van eerder aangekondigde financiële
problemen bij de huidige aanbieder Juzt. Dit staat los van de Coronacrisis, maar wel belangrijk dat
deze voorziening op een verantwoorde wijze wordt voortgezet in deze tijd. Volgens de
centrumgemeente wil SMO Breda de dienstverlening ten minste twee jaar garanderen, waarna zij
mogelijk – in nauwe afstemming met centrumgemeente Dordrecht - op zoek gaat naar een
regionale partij om de activiteiten aan over te dragen
Vanuit de gemeente volgen we de regionale ontwikkelingen op de voet en bieden we waar nodig
ondersteuning, afstemming en verbinding met lokale partijen. Ook over signalen die bij ons
binnenkomen, vanuit maatschappelijke partners en particulieren, hebben we regelmatig contact
met onze verbonden partijen.
Wat doen we op lokaal niveau?
Ook lokaal staan we met onze maatschappelijke partners in nauw overleg. Sterk Papendrecht is
voor onze kwetsbare inwoners het aanspreekpunt. Bovenop de reguliere activiteiten vraagt de
Coronacrisis om een intensivering van de vrijwilligersondersteuning en/of een andere aanpak bij de
ondersteuning die wordt geboden. Hierover wordt contact onderhouden, waarbij we het volgende
hebben afgesproken:







Het Corona Steunpunt Papendrecht is door Sterk Papendrecht opgezet. Hier kunnen
inwoners terecht om hulp te vragen en hulp aan te bieden.
Sterk Papendrecht houdt - in co-creatie met de gemeente - zicht op maatschappelijke
Corona-initiatieven.
Sterk Papendrecht stimuleert - in co-creatie met de gemeente – dat maatschappelijke
Corona-initiatieven zich kenbaar maken op PuurPapendrecht.nl (module "elkaar helpen")
en waar nodig bieden wij hierbij ondersteuning (samen met de buurtverbinders).
Hulpvragen die binnenkomen bij de SDD onder de noemer #SDDhelpt worden doorgezet
naar het Corona Steunpunt Papendrecht.
Vanuit het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht wordt waar mogelijk een match gemaakt
tussen hulpaanbod en hulpaanvragen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het aanbod
van andere maatschappelijke instellingen, de particulieren die zich aanbieden alsmede de
vrijwilligers die al gelieerd zijn aan Sterk Papendrecht.

Met het onderwijs en kinderopvang zijn in eerste instantie afspraken gemaakt omtrent de
noodopvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep. Inmiddels zijn, in overleg met Sterk
Papendrecht (Stichting Jeugdteams), ook afspraken gemaakt om deze groep uit te breiden met
kinderen met een kwetsbare thuissituatie. Wij onderhouden hiervoor intensief contact met de
betrokken partijen.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouder van Papendrecht,
de secretaris,
de burgemeester,
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