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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

9 maart 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 Win-

den en Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.20 uur), Jeroen Diehl (19.30-

21.05 uur), Brenda Verhoek (19.30-21.05 uur) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Aangezien Brenda ook agenda-

punt 9 zal toelichten, wordt dit punt naar voren geschoven en wordt het agendapunt 3. 

Verder zijn er geen wijzigingen in de agenda. 

 

2. Regiovisie Jeugdhulp 

De bijeenkomst van de voorzitters Wmo-raden is uitgesteld, omdat het formele stuk 

hierover nog niet definitief is. De bijeenkomst zal in de komende twee weken plaatsvin-

den. Piet is benieuwd wat er, door het uitstel, van ons verwacht wordt en op welke ter-

mijn. 

 

Brenda geeft een presentatie over de Regiovisie Jeugdhulp waarin zij in grote lijnen ver-

telt wat er in het formele stuk staat. Belangrijke aandachtspunten zijn: 

- Kansengelijkheid: het geven van de juiste hulp aan de meest kwetsbare kinderen. Dit 

is vooral van belang in de grotere steden. 

- Streven naar kostenbeheersing door de belemmeringen voor uitstroom te verminde-

ren en de doorstroom te bevorderen vanuit de residentiële hulp. 

- Wachtlijsten ambulante begeleiding en residentiële hulp terugdringen. 

 

Aan Brenda wordt gevraagd wat voor onze gemeente lastige aspecten zullen zijn. 

1) Hoe gaan we organiseren dat de meest kwetsbare kinderen voorrang krijgen en hoe 

gaan we de hulp organiseren? 

2)  Hoe zwakken we de groei van jeugdhulp af? Zelfredzaamheid stimuleren m.b.v. kern-

teams, praktijkondersteuning e.d. Hierbij kunnen we veel leren van Den Haag en Zoe-

termeer. 

3)  Hoe kan de uit- en doorstroom verbeterd worden? Hiervoor zijn nog geen concrete 

stappen bedacht. Kleine woonvoorzieningen zijn er in onze gemeente weinig en er 

zijn er weinig ‘op maat’. Van belang zijn ook de doorstroommogelijkheden. Maar 

waar begin je in dit proces? 

 Brenda geeft aan dat allereerst geprobeerd moet worden te voorkomen dat kinderen 

uit huis worden geplaatst.  
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12 April wordt het stuk ter advies voorgelegd aan de ASD. Uiterlijk 28 april moet het ad-

vies bij de gemeente binnen zijn, omdat Brenda 4 mei het stuk aan moet leveren voor 

het college. 

 

Brenda wil liever een advies op gemeenteniveau dan een regionaal advies. De Regiovisie 

is niet uitgebreid regionaal besproken. Claudine en Piet zullen wel informatie en bouw-

stenen voor het advies uit het voorzittersoverleg ophalen, maar ons advies zal lokaal ge-

richt zijn.  

Voorstel Piet: bij de volgende vergadering zullen we het opnieuw aan de orde stellen en 

het advies uitwerken. 

 

3. Bescherming kwetsbare kinderen 

Brenda licht het Verbeterplan Haaglanden toe.  

* De caseload was te hoog; deze moest naar beneden. 

* De tarieven waren hoog, dus hier moest iets mee gedaan worden . 

* De doorbraak-methode moet door de regio’s toegepast worden (los  van alle wetten 

kijken wat er gedaan kan worden). Het gaat vaak om ernstige, urgente zaken. 

 

In onze gemeente zijn er wel hulpverleners die meteen kunnen helpen, maar het hulp-

aanbod ontbreekt, dus kinderen komen soms niet op de juiste plaats terecht. Soms is 

een plek niet beschikbaar of is er een wachtlijst. 

 

4. Politieke maatregelen interventieplan: Praktijkondersteuners jeugd (P5), hulp aan jeug-

digen jonger dan 3 maanden (P6), meer sturing op ambulante jeugdhulp: lokaal inkopen 

(P7) en individuele begeleiding Wmo door kernteams (p8) 

Het gaat om een aantal bedrijfsuitvoeringsvraagstukken; een aantal vormen van dienst-

verlening gaat de gemeente zelf doen. Hierover wordt de ASD geïnformeerd, er wordt 

geen advies gevraagd. Wat betreft P7: onze gemeente gaat niet zelf jeugdhulp inkopen. 

De inkoop blijft zij regionaal doen. 

Jeroen en Brenda lichten de presentatie toe. 

 

P5: Praktijkondersteuner jeugd 

Positieve punten vanuit de pilot: 

* de POJ kan doen wat nodig is; 

* het kan dichtbij worden georganiseerd; 

* de POJ heeft een kort lijntje met het kernteam en een goede relatie met de huisarts. 

 

Voorstel: uitbreiding praktijkondersteuners met 1,4 fte als pilot van 1 juli 2021 t/m de-

cember 2023. 

 

Vragen ASD: 

- Voor welke taakuitbreiding is de uitbreiding met 1,4 fte? 
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Deze uitbreiding is met name gericht op kostenbeheersing. Vaak gaat hulp veel lan-

ger door dan nodig is en worden er kosten gemaakt die eigenlijk niet nodig zijn. En 

wordt het kind nog steeds goed geholpen of is er misschien een andere route wense-

lijk? De POJ kan zorgen voor een goede terugkoppeling naar de huisarts en kan bij-

dragen aan het zoeken naar passende hulp en een passende verwijzing. Dus samen 

met kind en ouders toetsen of de hulp de meest passende hulp is. 

Daarbij is ook belangrijk af te vragen welke hulp ‘normaal’ is en proberen in te grijpen 

als een aanbieder veel langer hulp wil blijven aanbieden dan noodzakelijk is.  

- Wordt door een POJ ook naar scholen of naar kinderopvang teruggekoppeld? 

 De POJ gaat in gesprek met alle betrokken als er een vraag is bij een kind en geza-

menlijk wordt gezocht naar een oplossing. De POJ zorgt voor terugkoppeling naar alle 

betrokkenen. 

 

P6: begeleiding jeugdhulp en opvoeden en P8: individuele ondersteuning Wmo 

Door zelf ondersteuning te bieden, kun je mensen helpen zoveel als nodig is. Na een 

korte scan kan al gestart worden met de ondersteuning. Er kan op korte termijn een 

passende oplossing gevonden worden en bespaard worden op de kosten van het toe-

gangsproces. Dit is geen uitgebreide screening, maar wordt werkenderwijs gedaan. 

Er gaat op een andere manier gewerkt worden, meer oplossingsgericht met als doel dat 

de inwoner zo snel mogelijk zelf weer de regie krijgt.  

 

Goede ervaringen met ‘zelf doen’ heeft de gemeente met voorschoolse – en school-

maatschappelijk werk en met de ondersteuning door POJ’s. 

 

Voorstel om een pilot te starten voor 2 jaar, startend op 1 januari 2022. Er is inmiddels 

een opgavemanager aangetrokken die alles voorbereidt voor de start op 1 januari. 

Het eerste jaar van de pilot gaat het team (jeugd/Wmo 6 fte) begeleid worden door een 

coach. Het team gaat functioneren naast het kernteam. Er is extra geld voor scholing 

van medewerkers in de jaren van de pilot. 

80% van de begeleiding blijft bij de tweedelijns aanbieders,  20% wil de gemeente zelf 

gaan doen. Teamleden kunnen uit bestaande organisaties aangesteld worden. 

 

De gemeente wil het volgende zelf gaan doen: 

- begeleidingstrajecten voor volwassenen. Het gaat dan niet om structurele projecten 

voor mensen die levenslang hulp nodig hebben, maar om korttijdige ondersteuning. 

- bij jeugdhulp gaat het om de ambulante hulp. Opvoedondersteuning voor de ouders. 

 

Een belangrijke pijler in de visie van de gemeente op het gebied van sociaal domein is 

om meer zelf te doen, zodat ze er zelf ook meer zicht op heeft en er sprake is van korte 

lijnen. Dus veel dingen die uitbesteed waren aan andere instanties en hulpverleners, 

worden nu weer teruggehaald naar onze gemeente.  
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Overige maatregelen 

* Maatregel T13, de dagbesteding bij de SWOP, wordt nog behandeld en de ASD wordt 

daar later over geïnformeerd. Het gaat om uitbreiding van SWOP activiteiten waarvan 

de SWOP op de hoogte is. 

* Volgende maand wordt de P maatregel ‘normaliseren’ besproken. 

* De P maatregel ‘visie op het sociaal domein’ wordt besproken aan het eind van het 

jaar. 

 

5. Evaluatie Werken, werken aan en meedoen 

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Ook het Dashboard W&I Q4 2020 

wordt dan meegenomen. 

De ASD vraagt of het resultaat van het onderzoek van de Erasmus Universiteit toegelicht 

kan worden. Miranda zal navragen of Menno Fenger die presentatie zelf kan geven in de 

vergadering van 13 april. 

 

6. Mededelingen gemeente 

- aanpassing re-integratie-verordening: de taakstelling voor beschut werk voor de ge-

meente is in januari al vervuld. Daarom is gevraagd of er meer plekken voor beschut 

werk beschikbaar kunnen komen. Hiervoor is een aanpassing van de verordening no-

dig. Dit wordt een agendapunt voor de volgende vergadering. 

- Op 23 maart is er een bijeenkomst via Teams waarin gesproken wordt over een sociaal 

cultureel centrum in de kern van Pijnacker. Maar de gemeente wil dit graag breder op-

zetten. Naast de gemeenteraadsleden wordt ook de ASD voor deze bijeenkomst uitge-

nodigd. Jos, Coby en Piet zullen gaan en Piet stuurt de link door. 

- Erik Visser heeft een andere functie binnen onze gemeente, hij wordt handhaver Wmo 

en Jeugd. Jeroen neemt een deel van zijn werk over. 

 

Vragen vanuit de ASD: 

- Tijdens de kennismaking met wethouder Van Bijnen is gesproken over activiteiten in 

het kader van  eenzaamheidsbestrijding. Miranda zal Jos daarover schriftelijk informe-

ren. 

- Twee Delftse artsen hebben voorgesteld om een hospice te beginnen in Pijnacker. Mi-

randa zal dit navragen en de ASD daarover informeren. 

- Zorginstellingen en jeugdinstellingen zouden tonnen geld over hebben gehouden door-

dat ze minder activiteiten aanbieden dan afgesproken. Gebeurt dit ook in onze ge-

meente? Miranda weet in onze gemeente van één geval van fraude bij een zorgaanbie-

der. Dit is opgepakt door de handhaving sociaal domein. 

 

7. Advieskalender 

E. Het advies van de ASD moet uiterlijk 28 april bij de gemeente binnen zijn. 

De re-integratieverordening wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. 
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8. Vaststelling concept verslag 2 februari 2021 + A&A-lijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

A&A-punten: 

5. Coby gaat met Jeroen contact opnemen om dit met hem af te stemmen i.p.v. met 

Erik Visser (zie agendapunt 6). 

 

9. Advies aanscherping afwegings-/beleidskader Wmo 

Bij nieuwe cliënten inhoudelijk overwegen of 6 dagdelen (dagbesteding) mogelijk is en 

zo niet, dat er dan een mogelijkheid moet zijn voor evt. uitbreiding naar maximaal 9. Al-

tijd streven naar maatwerk. Bij bestaande cliënten kijken of het mogelijk is om het aan-

tal dagdelen te verlagen. Zo niet, dan niet doen. 

- Individueel bekijken. 

- Bij het bepalen van het aantal dagdelen ook de situatie van de mantelzorgers in ogen-

schouw nemen. Als er geen mantelzorger is, zullen er misschien meer dagdelen nodig 

zijn. 

 

Als hulpverlener ook op maat de contactmomenten invullen. Afhankelijk van de indica-

tie die iemand heeft en wat de hulpvraag is die die persoon heeft. 

 

Morgen stuurt Piet het concept advies rond. Hij verzoekt iedereen snel te reageren, om-

dat het definitieve advies op 11 maart binnen moet zijn bij de gemeente. 

 

10. Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is heel algemeen. Er zitten veel tegenstrijdigheden in de uitvoering. 

Op dit moment kan de ASD concreet nog niets doen, omdat nadere invulling van de visie 

nodig is.  

De ASD wil goed in de gaten houden wat de ontwikkelingen op dit terrein zijn en wat we 

in de volgende fase vanuit het sociaal domein in willen brengen. 

 

11. Jaaroverzicht ASD 

De ASD kan zich vinden in de voorzet. Sandra zal het verspreiden naar de gemeente en 

naar de schil.  

 

12. Invulling vacature ASD 

Een jong iemand heeft gereageerd op onze vacature. Tijdens het gesprek met Piet bleek  

hij in Voorburg te wonen, waardoor het niet mogelijk is dat hij aansluit bij onze ASD. 

Door de coronabeperkingen zijn er nog geen verdere stappen genomen om de vacature 

in te vullen. 

 

13. Uitgaande correspondentie 

Sandra en Piet gaan na of de gemeente heeft gereageerd op de adviezen van de ASD. 
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14. Ingekomen correspondentie 

- Platform VG Haaglanden: Piet geeft aan dat het misschien goed is als het voorzitters-

overleg een keer met hen afstemt. Hij neemt dit mee. 

 

15. Rondvraag 

- Dagbesteding SWOP: als Jos in de gelegenheid is, zal hij naar de mogelijke uitbreiding 

van activiteiten bij de SWOP vragen (zie agendapunt 4, overige maatregelen). De direc-

tie van de SWOP heeft tijdens gesprekken aangegeven dat, als er nieuwe wensen zijn 

bij de gemeente, er in onderling overleg afspraken gemaakt moeten worden om tot 

een resultaat komen waar beide partijen mee uit de voeten kunnen.  

- De beleidsregels TONK zijn afgekondigd in onze gemeente. De regeling staat open tot 

30 juni. Omdat deze tijd beperkt is, is het van belang dat de gemeente daar veel aan-

dacht aan besteedt. Piet zal Miranda daar op attenderen. Voorgesteld wordt mensen 

te informeren via de Telstar, de gemeentelijke website, de nieuwsbrief Werk en Inko-

men e.d. 

 

De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en in-

breng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


