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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

8 december 2020 

 

Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Claudine van Boxtel, Monique Dekker, Hetty Harmse, 

Coby de Koning, Saskia Wiegman, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Patrick van Raalten (19.30-20.20 uur), Yvonne Post  (19.30-20.40 

uur), Miranda Hartland (19.30-20.40 uur) 

Afwezig: Jessica van Ruitenburg 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Welkom bij de laatste vergadering van de ASD dit jaar. Piet heeft contact met Maud gehad en zij 

heeft aangegeven dat ze met de ASD gaat stoppen, omdat ze het niet meer kan combineren met  

haar huidige activiteiten. We zullen opnieuw gaan werven en zullen dit in de vergadering van 

januari bespreken. 

Bij punt 9 wordt toegevoegd: ‘Nieuwsbrief ASD 2020’. 

 

2. Beleidsregels schuldhulpverlening 

De presentatie wordt verzorgd door Yvonne Post en Patrick van Raalten. Yvonne geeft aan dat 

de beleidsregels zijn aangepast aan de hand van wetswijzigingen in de volgende vier wetten: 

1. De wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De belastingdienst moet bij schulden rekening hou-

den met de beslagvrije voet. Er is nu sprake van beslagvolgorde: eerst op de uitkering, dan 

pas op het loon.  

2. Wet stroomlijning ketenbeslag 

Overheidsorganisaties krijgen ook toegang tot het beslagregister. 

3. Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 Belangrijk bij de toelating tot het schuldhulpverleningstraject. 

4. Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind 

 In overleg met de rechter komt de gemeente tot een advies. Het schuldenbewind wordt voor 

een bepaalde tijd uitgesproken. 

 

Waar liggen de zwaartepunten van de wetswijzigingen? 

- wacht- en doorlooptijd 

- beschikking tot schuldhulpverlening dan wel afwijzing en beëindiging daarvan 

- samenwerking met signaalpartners 

- bevoegdheden college en nadere uitwerking met betrekking tot gegevensuitwisseling 

- adviesrecht bij beschermingsbewind in combinatie met schuldenbewind 

 

Jos geeft aan dat de ervaring van schuldhulpmaatjes is, dat inwoners voor schuldhulp papieren 

moeten aanleveren, maar dit soms niet willen en/of kunnen. Hierdoor zouden ze geen hulp kun-

nen krijgen.  

Patrick antwoordt hier op, dat het vaak maanden duurde voordat alles compleet is. Door de 

wetswijziging kan de gemeente zelf beter bij de nodige informatie en wordt zij minder afhanke-

lijk van informatie van de klanten. De klant blijft verantwoordelijkheden houden, maar de ge-

meente kan nu binnen die 8 weken zelf de informatie opvragen. De klant moet wel zoveel als 

mogelijk meewerken aan het traject. 
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Gevraagd wordt wat er gebeurt als mensen uitgesloten zijn voor schuldhulpverlening (bv door 

fraude). Patrick geeft aan dat de regels daarin versoepeld zijn; mensen worden niet meer uitge-

sloten, tenzij … Iedereen krijgt in ieder geval een gesprek en een onderzoek (plicht van het col-

lege). Misschien blijft er dan een hulpvraag over waarbij ze wel geholpen kunnen worden. Men-

sen kunnen niet meer van te voren uitgesloten worden. 

 

Als er sprake van is dat iemand onder beschermings- + schuldenbewind valt, dan heeft de ge-

meente een adviesrecht waar ze proactief gebruik van moet maken. Ze moet dan onderzoeken 

of het terecht is dat klanten deze maatregelen krijgen (welke bovendien erg duur zijn). Dit staat 

los van een schuldhulpverleningstraject. Mogelijk is een lichte ondersteuningsmaatregel vol-

doende, bv d.m.v. begeleiding. 

Dit is zeker in het belang van mensen die een slechte bewindvoerder hebben of zelf laks zijn.  

Dit is een erg welkome wetswijziging voor de gemeente. 

 

Evaluatie ‘Vroeg er op af’ (vroegsignalering): door corona zijn er minder huisbezoeken geweest 

dan de bedoeling was, maar genoeg om conclusies te kunnen trekken. Duidelijk is wel dat, hoe 

eerder je erbij bent en mensen kunt motiveren, hoe meer problemen er voorkomen worden.  

Hoe zit het met privacy bij de vroegsignalering? Patrick: de wet zegt nu dat er een wettelijke 

grondslag is om gegevens te delen (BSN en adres). De klant moet nog steeds zelf toestemming 

geven om mee te werken aan het vroegsignaleringstraject. Mensen kunnen niet gedwongen 

worden. 

 

Uiteindelijk is de ASD niet om advies gevraagd, omdat de gemeente niet veel ruimte zag voor 

een advies, omdat veel wijzigingen landelijk zijn voorgeschreven.   

De regels zouden 1-1-2021 in moeten gaan, maar als de ASD nog een advies uit wil brengen 

wordt dit later. Piet geeft aan, dat de ASD graag gebruik zal maken van de mogelijkheden om te 

adviseren. Miranda geeft aan dat er dan een formele adviesaanvraag volgt. Yvonne en Patrick 

zullen Miranda deze week een overzicht geven van marges waar de ASD over kan adviseren, om-

dat dit keuzes van de gemeente zijn.  

 

3. Mededelingen gemeente 

- Vraag van Jessica over het gratis verstrekken van mondkapjes aan minima: onze gemeente is 

tot de conclusie gekomen dat de noodzaak om deze collectief ter beschikking te stellen voor-

alsnog ontbreekt. De overwegingen hierbij zijn dat de meeste gezinnen al over mondkapjes 

beschikken, de aanschaf van (herbruikbare) mondkapjes niet meer zo duur is en/ of dat ze 

vrij eenvoudig zelf te maken zijn. Bij bijzondere persoonlijke omstandigheden, kan er op indi-

vidueel niveau mogelijk iets geregeld worden. 

 - Handhaving sociaal domein: inmiddels is een handhaver aangesteld. Deze handhaver of Erik 

Visser zal contact opnemen met Coby om te praten over de huishoudelijke hulp. 

 

4. Advieskalender 2021  

*  G, H, en I:  

 Hierover moet in de vergadering van 13 april gesproken worden i.v.m. een advies dat wordt 

verwacht van de ASD. Gaan we t.z.t. zien. Misschien dat het nodig is dat er per onderwerp 

een groepje ASD leden wordt samengesteld, dat het advies verder uitwerkt. 

Het vergaderschema wordt ongewijzigd vastgesteld. Positief dat er nu een goed overzicht op pa-

pier staat en dat de vergaderdata daarop afgestemd zijn. 
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5. Vergaderschema 2021 

De adviescyclus van de ASD sloot niet altijd aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Nu 

is daar meer rekening mee gehouden. Het overzicht is naar de collega’s van Miranda gemaild, 

zodat zij er ook rekening mee kunnen houden. 

6 September moet 7 september zijn, verder wordt het schema ongewijzigd vastgesteld. 

 

Miranda ontvangt het advies op de Beleidsregels jeugdhulp graag uiterlijk a.s. vrijdag. De ASD 

streeft ernaar om het dan digitaal bij Miranda te hebben. Lukt het niet, dan zal Piet dit melden 

aan Miranda.  

 

Vervolgens wenst Miranda ons allemaal een fijne jaarwisseling en bedankt Piet haar voor de 

fijne samenwerking en het goede contact en korte lijntje dat we via haar hebben met de ge-

meente. 

 

6. Vaststelling concept verslag 10 november 2020 & A&A-lijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het 

verslag. 

 

A&A-lijst: 

1. en 2. Piet heeft de vragen neergelegd bij zijn collega’s en heeft inmiddels reactie gehad 

van zijn collega van Midden-Delfland. Hier komt hij in januari op terug. 

5. Monique is er bij geweest, Coby kreeg geen contact. Kan eraf. 

7. Saskia stuurt de Infographic naar Sandra die het verder zal verspreiden. Deze is informatief 

en ter inspiratie.  

8. De woonvisie staat op de website van de gemeente. Kan er af. 

 

7. Beleidsregels jeugdhulp 

* Reactie Gerard van den Berg: stukje over de structuur bij ouders. Als ouders de opvoedon-

dersteuning niet zelf kunnen geven. Dan moet niet alleen het kind ondersteund worden, 

maar ook de ouders.  

 In principe wordt benoemd hoe het gewoonlijk moet gaan, maar als het niet ‘gewoonlijk’ kán 

gaan …  In de hulp aan het kind is het ‘gezinssysteem’ heel belangrijk en zéker de ouders. Is 

de ouder wel in staat om structuur te bieden. Dus kijk integraal naar het gezin (d.m.v. ‘één 

gezin, één plan’). 

 

* We constateren een hele grote afstand tussen wat de gemeente denkt goed te doen, en wat 

we voor reacties we terugkrijgen van de schil.   

- de doelgroep ervaart onvoldoende aandacht en erkenning. Heeft mede te maken met de 

communicatie.  

- de afhankelijkheid van de hulp. Het leeft heel erg in de gezinnen. Ze voelen zich overgele-

verd aan wat de gemeente nu besluit. Daar moet je zorgvuldig in communiceren en optre-

den. Veel gaat er volgens regels i.p.v. rekening houdend met de situatie. 

 

* Hoe objectief is ‘objectief vaststellen’? Hoe objectief is het, als het oordeel geveld wordt 

door degene die de hulp moet gaan bieden? Het oordeel moet niet alleen geveld worden 

door het volgen van de regeltjes. Soms moet je anders beslissen als je maatwerk wilt leveren.  

 Dit kan bijdragen aan de angst van de ouders. 
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De ASD snapt dat er kaders zijn, maar vindt dat ambtenaren meer ruimte moeten krijgen/ne-

men om de juiste beslissingen te nemen. Empathie, meedenken met de hulpvragen. Zodat er 

maatwerk mogelijk is om in te spelen op de hulpvraag. 

 

* Preventie, om grotere problemen in een later stadium te voorkomen. 

 

* Geven van sondevoeding is niet te doen in reguliere zorgmomenten. Zeker niet als er meer-

dere kinderen in het gezin zijn.  

 

* Draagkracht en draaglast benoemen (reactie Jan Zandijk en Mariëtte Neijenhuis). Uitgaan 

van integrale benadering: niet alleen kijken naar het kind, maar naar de hele gezinssituatie.  

 Zie ook ASD advies Verordening Jeugdhulp: kijken naar de totale gezinssituatie. 

 

* Vraagverlegenheid: mensen durven de vraag niet uit te zetten in hun sociale netwerk.  Als 

mensen ‘gedwongen’ worden hulp te zoeken in hun sociale netwerk, kan dit als zeer belas-

tend ervaren worden. Zowel voor de hulpvrager als voor bv de buurvrouw.  

 Astrid Bouwer noemt het netwerkberaad: groep mensen om je heen verzamelen, waarbij 

met elkaar afspraken gemaakt worden wie welke zorg voor het kind op zich neemt, zodat 

mensen zelf aan kunnen geven wat ze willen doen.  

 

* Financiële draagkracht: hoe wordt dit beoordeeld? Inkomen, uitgaven, schulden? Hier moet 

je wel erg voorzichtig mee zijn. 

 

* Verschil kalenderleeftijd/psychische leeftijd (zie reactie Gerard). 

 

* Gebruikelijke hulp is hulp wat je van de ouders mag verwachten, dus dan ben je geen mantel-

zorger. 

 

* Jan Zandijk: er moet goed beschreven worden hoe mensen geholpen kunnen worden. Vol-

doende bekendheid geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning en vertrouwenspersonen. 

 

* De ASD krijgt het gevoel dat gebruikelijke hulp goed beschreven is, maar dat er van bovenge-

bruikelijke hulp wordt verwacht dat men dat eerst maar zelf moet proberen op te lossen.   

 Maar ‘zelf oplossen’ kan niet altijd zomaar. Als een ouder zijn/haar baan moet opzeggen voor 

de zorg voor een kind, kan het ook ten koste gaan van de ouder en van de kwaliteit van de 

zorg. Overschat niet de draagkracht van de ouders. Vaak hebben ouders het juist nodig om te 

werken, bv. om even onder de mensen te kunnen zijn. En het kan ook zijn dat het kind meer 

gebaat is met zorg door professionals. 

 

 Het kan beter zijn voor de draagkracht van het gezin om te blijven werken en dat je een deel 

van de zorg uit handen kan geven. Ook kan het kind gebaat zijn bij hulp door verschillende 

mensen in zijn/haar omgeving (via pgb, uit omgeving, professionals). 

 

 Zorg in het gezin kan ook ten goede komen aan de andere kinderen in het gezin. Zodat die 

ook kind kunnen zijn. En dat ouders eens, zonder het zorgenkind, iets kunnen gaan doen met 

de andere kinderen. Preventief voor de ouders en kinderen.  
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Samenvattend 

- Goed dat er kaders worden geschetst, dit geeft houvast aan ouders èn hulpverleners 

- Aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning en de mogelijkheid van een bezwaarpro-

cedure. 

 

Aandachtspunten: 

- integrale gezinssituatie. Niet alleen kijken naar wat de ouders zelf zouden moeten kunnen, 

maar, afhankelijk van de gezinssituatie, kijken naar wat er verwácht kan worden van de ou-

ders. 

- inzetten van professionals ter ontlasting 

- jeugd GGZ: dyslexie is toch iets anders dan de andere stoornissen die genoemd worden. Dit 

staat bij de GGZ stoornissen, omdat ernstige dyslexie (EED) later tot gevolg kan hebben dat 

kinderen niet goed mee kunnen op maatschappelijk vlak, wat weer tot problemen kan leiden. 

Dyscalculie en dyspraxie komen niet in aanmerking voor vergoeding. Vreemd??  

 

Er moet sprake van maatwerk zijn en er moet breder gekeken worden dan alleen dat ene kind in 

het gezin. 

 

8. Planning 2021 n.a.v. vergaderschema 

- Wonen: mede gezien de reacties van de schil, zullen we dit volgend jaar agenderen. Waarbij 

we aandacht hebben voor het totaalplaatje voor ouderen èn voor jongeren. Paul Clabbers en 

Kees van Luttervelt kunnen hier bij betrokken worden.  

- Piet gaat de mensen van de schil die gereageerd hebben op onze vragen, een antwoord sturen. 

 

9. Evaluatie werkwijze ASD in 2020 

- Online vergaderen is noodzakelijk, maar niet wenselijk. Hopelijk kunnen we volgend jaar 

weer fysiek vergaderen en themabijeenkomsten organiseren. 

- De ASD is erg blij met de planningschema’s van de gemeente. Nu weten we wat ons te wach-

ten staat.  

- We moeten opletten dat we wel in de gelegenheid gesteld worden om te adviseren als dit 

nodig of wenselijk is. 

 - We hebben het gevoel dat we gewaardeerd worden.  

- De schil denkt goed met ons mee en reageert goed. 

- Fijn contact met Miranda. 

 

10. Uitgaande correspondentie 

 De ASD gaat weer een Nieuwsbrief maken met een terug- en vooruitblik. Saskia zal er een per-

soonlijke impressie voor schrijven en Jos een stukje over de schuldhulpproblematiek. Sandra 

voegt de adviezen en vergaderdata toe. 

 In de nieuwsbrief kan gevraagd worden of lezers nog een thema weten voor een bijeenkomst en 

dit dan door willen geven. 

 Planning: stukjes net voor kerst aanleveren. Nieuwsbrief uit tussen Kerst en oud en nieuw. 

 

11. Ingekomen correspondentie 

- ‘Samen worden we corona de baas’: er deden meer dan 30 personen mee, waaronder Moni-

que. Het was een verbindende bijeenkomst over de impact van corona. Goed om met elkaar 

in gesprek te zijn. 
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- Klankbordgroep: Piet en Monique waren erbij. Er kwamen bekende onderwerpen aan de 

orde. De gemeente is hier serieus mee bezig en het is goed om te merken dat moeilijke on-

derwerpen duidelijk voor de toehoorders worden toegelicht. 

 

12. Rondvraag 

- Regionaal voorzittersoverleg 18-11: ze hebben het o.a. gehad over langer thuis wonen, de-

mentie en welke onderwerpen er volgend jaar behandeld gaan worden. Er staan 3-4 bijeen-

komsten gepland voor 2021. 

- Iedereen wenst elkaar goede dagen en het beste voor 2021. 

 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 


