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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

2 februari 2021 

 

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

Harmse, Coby de Koning, Jessica van Ruitenburg, Saskia Wiegman, Ad van Winden en 

Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.30 uur), Iris Sterkenburg (19.30- 

20.10 uur), Jeroen Diehl (19.30-20.30 uur) en Leo Suijker (19.30-21.00 uur) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Piet heet iedereen van harte welkom. Door de corona-maatregelen vergaderen we digitaal. 

 

2. Voortgang maatregel P1 normaliseren en de-medicatie 

 Op 1 februari heeft de bijeenkomst ‘Normaliseren Jeugd; wat vinden wij ‘normaal’ in op-

groeien en opvoeden?’ plaatsgevonden. De ASD was vertegenwoordigd door Ad en Piet. De 

presentatie die daar is gegeven, wordt vanavond door Iris voor de ASD herhaald en zal na de 

vergadering worden toegestuurd. 

 De voorgestelde maatregelen zijn in het kader van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. 

Dit laatste hoopt de gemeente te bereiken door gesprekken met diverse partners (voor het 

ophalen van informatie; voor een gedragen visie in de samenleving).  

 

 De gemeente is in eerste instantie vooral bezig geweest om het intern goed te regelen, zodat 

de kernteams goed gefaciliteerd waren. Een schoolmaatschappelijk werker, voorschoolse 

maatschappelijk werker, jeugdwerker, etc. Hierbij is ook het rapport van AEF: ‘Stelsel in groei’, 

onderzoek naar de financiële tekorten in de jeugdzorg’ geraadpleegd.  

  

De interne sessie is in februari. Ook de ASD zal geconsulteerd worden. 

De discussienota ‘leidende principes’ wordt in de ASD vergadering van 3 april voorgelegd. 

Welke opties zijn er om kosten te besparen of te beheersen? 

 

Aanvullende vragen vanuit de ASD: 

- de directeuren van de scholen zijn bevraagd, maar is ook het CJG bevraagd?  

 Iris antwoordt dat het CJG is overgegaan in het kernteam met daarnaast JGZ. Met beide 

partijen is gesproken. Daarnaast worden ook gesprekken gevoerd met subsidiepartners, 

opvoeders en jongeren. 

 Vaak heeft voor een vergoeding door de verzekering het kind een label nodig voordat er 

hulp geboden mag worden. Maar kinderen die een label hebben gekregen, komen daar 

niet meer zo makkelijk vanaf. 

- Door corona is het nu zo’n rare tijd, wordt daar rekening mee gehouden?  

Er worden extra activiteiten voor jongeren georganiseerd. Het rijk heeft hier extra geld 

voor beschikbaar gesteld. Samen met Lansingerland wordt gekeken naar een project tegen 

eenzaamheid voor jongeren. 

Young Connection wil jongeren gaan ondersteunen met het vinden van maatschappelijke 

diensttijd- en BBL-plekken.  
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- Gesprekken met scholen: hoe zit het met het passend onderwijs?  

 Er kunnen groepen kinderen zijn die, misschien met wat extra hulp, zonder label door hun 

schooltijd kunnen gaan. De ambitie is om toe te werken naar inclusiever onderwijs zodat 

minder kinderen naar het speciaal onderwijs hoeven. 

 

3. Wmo: aanscherpen afwegings-beleidskader 

Kosten beheersen door normen aan te passen.  

1)  Rekeneenheid contactmoment terugdraaien van 2 naar 1 uur (individuele begeleiding 

thuis) 

2) Maximaal aantal dagdelen terugbrengen van 9 dagdelen naar 6 dagdelen (dagbesteding). 

Dit sluit ook beter aan bij de WLZ, waarnaar mensen vaak doorstromen. 

 

Voorstellen die op dit moment niet in de aanscherping zitten: 

- Aantal zones regiotaxi wordt niet verlaagd. Blijft op 6 zones en qua kilometers gelijk. 

- Scootmobielen: hier wordt ook geen wijziging voorgesteld. 

- Er wordt geen discussie gevoerd over of iets ‘algemeen gebruikelijk’ wordt verklaard. 

 

Bij herindicatie van bestaande cliënten zullen de dagdelen nog een keer tegen het licht gehou-

den worden. Is het niet mogelijk om zaken anders te regelen? Dit is afhankelijk van de situatie. 

Bij nieuwe gevallen wordt er niet meer toegezegd dan 6 dagdelen. 

 

Kunnen de uitvoerenden ook uit de voeten met 1 contactuur? Wat ga je doen in dat ene uur? 

Men zal goed kijken waar de prioriteit ligt. Dit betekent dat men alerter moet zijn en moet kij-

ken naar de meest optimale invulling van de tijd. 

 

De beleidsregels worden alleen voorgelegd aan het college, dus daarom mag het advies iets la-

ter binnen zijn. Dit betekent dat we het nog een keer kunnen bespreken in de vergadering van 

9 maart. 11 Maart moet het advies van de ASD binnen zijn bij de gemeente. 

 

Jeroen deelt nog mee dat er een nieuwe aanbesteding is geweest voor de Regiotaxi. Daarna is 

een procedure gestart door organisaties die de gunning niet hebben gekregen. Gaat de aanbe-

steding door, dan worden de beleidsregels alleen nog aangepast van zones naar kilometers. 

 

4. Evaluatie plan van aanpak ‘Werken, werken aan en meedoen’ 

De effecten moesten gemeten worden om het plan voort te kunnen zetten. De follow-up van 

het event heeft helaas te leiden gehad van corona. De gemeente heeft maar een deel van de 

maatregelen uit kunnen voeren. Zodra corona voorbij is, kan zij weer verder met haar aanpak. 

 

Men was verrast door de uitkomst van de evaluatie. Een heleboel resultaten zijn terug te lei-

den naar de interventies die hebben plaatsgevonden. Maar een aantal ook niet, waaronder de 

lage instroom. Er was een relatief lage instroom van statushouders dit jaar door de lagere 

taakstelling. 42% Van de uitstroom naar werk was van mensen die al langer dan twee jaar een 

uitkering hadden.  
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Het college heeft besloten voor 2021 en 2022 opnieuw een budget toe te kennen om het pro-

ject voort te kunnen zetten. Voor de jaren daarna is er nog geen zekerheid. 

 

Succesfactoren in de ogen van Leo en Miranda: 

- Ondanks corona is er wel volop ingezet op bemiddeling naar werk. De ‘Top 30 aanpak’ is 

uitgebreid naar andere groepen van het bestand. Cirkels-rond en Work8 hebben ook een 

bijdrage geleverd aan een hogere uitstroom. 

- Vooral Work8 gaat met de klant in gesprek waar diens capaciteiten liggen en zoekt daar 

een werkgever bij. Er is dus sprake van aandacht en maatwerk. 

 

De ASD vraagt zich af hoe intensief de betrokkenheid van de Erasmus Universiteit is en wat 

daar de meerwaarde van is.  

Samen met de gemeente heeft de Erasmus Universiteit een onderzoek opgezet naar de effec-

tiviteit van re-integratie in onze gemeente. Er is een 0-meting opgesteld, die in september is  

besproken en nu wordt er om de drie weken afgestemd. Door de coronabeperkingen is er 

lange tijd weinig contact geweest, maar op dit moment wordt er gezamenlijk een diagnose-

instrument ontwikkeld (een eenduidige werkwijze voor alle betrokkenen). 

Menno Fenger is morgen bij de klankbordgroep om o.a. de 0-meting toe te lichten. Monique 

en Piet hebben zich daarvoor aangemeld. Ook andere ASD-leden kunnen zich nog aanmelden. 

 

Tozo: in de 1e lockdown periode hebben 680 mensen een Tozo-aanvraag gedaan, in de 2e 120 

en in de 3e 150. Er is dus weer een kleine toename van Tozo aanvragen. Mensen die een Tozo-

aanvraag doen, worden ook begeleid in het mogelijk vinden van ander werk. Marco Peper is 

hiervoor de contactpersoon. 

 

Wat betreft de werklast van de consulenten: zij blijken voldoende tijd te hebben om af te 

stemmen met de mensen. Het zou fijn zijn als deze inzet verlengd kan worden. 

Miranda geeft aan dat het budget waaruit alle uitkeringen betaald worden (het buigbudget) 

een goede indicatie geeft of je uitvoering goed is of niet. Afgelopen jaren heeft onze ge-

meente geld overgehouden van dit budget. Een deel daarvan komt ten goede aan de bijstand, 

waardoor in 2021 de begeleiding nog een jaar verlengd kan worden. Hoe dit zal zijn voor 2022 

is nog niet in te schatten. 2021 wordt, ten gevolge van de corona-beperkingen, echt een span-

nend jaar. Miranda verwacht nog wel dat de werkloosheid toe zal nemen.  

 

Daarom vindt de ASD het belangrijk op te schrijven wat de factoren zijn die gezorgd hebben 

voor een succesvolle uitstroom, zodat deze gebruikt kunnen worden voor de langere termijn. 

 

5. TONK 

 Er zijn signalen bekend van gezinnen die door de coronabeperkingen een zodanige inkomens-

terugval ervaren, dat zij de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Op 1 februari is hierover 

een handreiking gepubliceerd en de gemeente heeft een maand de tijd gekregen om de rege-

ling (regionaal) uit te werken. Er moet een ruime toegang georganiseerd worden en dit moet 

de gemeente zelf doen. 
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 Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden, waaronder: 

- wat verstaan we onder noodzakelijke kosten? 

- welk draagkrachtpercentage gaan we hanteren? 

- maken we wel/geen gebruik van een drempelbedrag?  

- nemen we een hardheidsclausule op in de regels? Dit lijkt de ASD verstandig. 

2 Maart moet de regeling vastgesteld worden door het college. De regeling geldt met terug-

werkende kracht vanaf 1-1-2021. 

 

Lastig is dat de gemeente nog niet weet hoeveel middelen ze ter beschikking krijgt en hoeveel 

aanvragers zich zullen gaan melden. Daarvoor moet de doelgroep in kaart worden gebracht. 

De voorkeur gaat op dit moment uit naar het beoordelen van de huidige situatie van moge-

lijke aanvragers. 

 

6. Mededelingen gemeente 

- Taakstelling statushouders: 47 voor het eerste half jaar van 2021 (t.o.v. 37 in heel 2020). 

De gemeente is vooral geïnteresseerd in gezinnen, omdat onze gemeente erg weinig wo-

ningen heeft voor 1-persoons huishoudens. 

- Aan de kindertoeslagaffaire is in de lokale pers veel aandacht besteed, maar dit heeft niet 

geleid tot extra aanmeldingen. Miranda verwacht dat de gemeente binnenkort informatie 

krijgt om mensen direct te benaderen. 

- Er is nog geen contact opgenomen met Coby. Waarschijnlijk is er informatie naar een ver-

keerd e-mailadres gestuurd. Sandra zal het telefoonnummer van Coby doorsturen naar 

Miranda. Zij zal de handhaver vervolgens vragen telefonisch contact met Coby op te ne-

men. 

  

7. Advieskalender 

 F. Regiovisie Jeugdhulp wordt besproken in de vergadering van maart. Het is nog onduidelijk 

of er een lokaal advies nodig is, of dat een regionaal advies volstaat. Daar hopen we tegen die 

tijd antwoord op te krijgen. 

 

8. Vaststelling concept verslag 12 januari 2021 en A&A-lijst 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 Iedereen wordt verzocht de declaratieformulieren zo snel mogelijk getekend retour te sturen, 

zodat ze doorgestuurd kunnen worden naar de gemeente. Zo nodig zullen de formulieren van 

Coby en Monique eerder verzonden worden. 

 

9.  Advies beleidsregels Sociaal Medische Kinderopvang 

 Opmerkingen ASD n.a.v. het discussiestuk: 

- Goede samenvatting van de bespreking in de vergadering van januari. 

 Als je dit afwijst, kom je mogelijk in veel duurdere vormen van jeugdhulp terecht. 

- In hoeverre zijn praktijkmensen betrokken bij dit beleid en is hoeverre is het werkzaam? 
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- We moeten ook de kritische kant bekijken. Wat veroorzaakt de kostenstijging, is daar on-

derzoek naar gedaan? Dan kun je ook iets aan de oorzaak doen. Misschien kan het ook op 

een andere manier opgelost worden. 

- Bij punt 10 opnemen: BSO is er niet voor niets tot 12 jaar. Het gaat vaak om een kwetsbare 

groep, dus de leeftijd kan niet zomaar worden verlaagd naar 10 jaar. De gezinssituatie 

speelt hierbij een belangrijke rol. Het moet beter onderbouwd worden. 

- De professional moet de gelegenheid hebben om continuïteit te creëren. Er moet een al-

ternatief zijn nà de opvang . 

- Óf een hardheidsclausule of een uitzondering voor bijzondere situaties opnemen.  

- Gezien de beperkte omvang van de doelgroep zal er altijd sprake moeten zijn van maat-

werk. 

Piet maakt een concept advies en stuurt het rond. 

 

10. Regioplan laaggeletterdheid 

 Er komt ook een uitwerking op lokaal niveau, dus daar wacht de ASD op. Uit het regioplan 

blijkt niet wat er nu precies gaat gebeuren, dit blijft onduidelijk. 

 De ASD constateert dat dit vaker het geval is bij gemeentelijke stukken. Vaak is het moeilijk te 

lezen voor mensen die niet bekend zijn met de materie of is de inhoud vaag. 

 Daarom is het belangrijk dit onderwerp goed in de gaten te houden, juist omdat het nu in de 

opstartfase zit. 

 

11. Voorzittersoverleg regio 

 Het voorzittersoverleg is niet langer onder begeleiding van Zorgbelang, maar de voorzitters 

gaan dit zelf organiseren. Bij de laatste bijeenkomst zijn de thema’s voor komend jaar be-

paald. Deze liggen dicht bij onze agenda, dus daar kunnen we profijt van hebben. Ook de ge-

meente Lansingerland is weer aangesloten. 

 

 Over de Inkoop Jeugdhulp is destijds een gezamenlijk advies gemaakt. De voorzitters willen dit 

ook voor de Regiovisie Jeugdhulp doen en gaan hierover afstemmen. Claudine sluit 8 maart 

aan bij het voorzittersoverleg, omdat zij ook bij de besprekingen over de inkoop is geweest. 5 

April moet de ASD advies hierover uitbrengen naar ons college. 

 

12. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen. 

 

13. Ingekomen correspondentie 

 Piet heeft in de informatie van Schulinck gelezen, dat de WLZ per 1 januari 2021 is openge-

steld voor levenslange psychische zorg. Hij zal de gemeente vragen of dit ook effecten heeft 

voor de Wmo kosten in onze gemeente en zo ja, hoeveel. 

 

14 Rondvraag 

- Piet geeft de vergaderdata voor de Nieuwsbrief Werk & Inkomen door aan Coby. 

 

De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 


