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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

13 april 2021 

 

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

Harmse, Coby de Koning, Jessica van Ruitenburg (vanaf 21.15 uur), Saskia Wieg-

man, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.15 uur), Iris Sterkenburg 

(19.30-20.05 uur) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Piet heet Iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Politieke matregelen interventieplan Jeugd: aanscherpen beleidskader (P1) 

De aftrap van de (kern)gesprekken over normaliseren was op 27 januari. Inmiddels is er 

een interne sessie geweest en zijn er gesprekken gevoerd met o.a. subsidiepartners, in-

woners, scholen, met ouders van de scholen en met jongeren van 14-16 jaar. Iedereen 

heeft dit als positief ervaren en het leverde veel input op. Ook is gesproken met betrok-

kenen van de gemeente Delft. Naar aanleiding van alle gesprekken is de notitie en de 

korte oplegnotitie opgesteld. 

Na het advies van de ASD gaat het naar de gemeenteraad. Vervolgens zullen Iris en 

Brenda gesprekken hebben met jeugdhulpaanbieders en er komt een regionale werk-

groep normaliseren. 

In september worden de verordening en beleidsregels geëvalueerd waarbij gekeken 

wordt of ze voldoende sturen. Naar aanleiding van de resultaten worden deze eind de-

cember zo nodig aangepast. 

 

Uit de gesprekken is gebleken dat het preventieve aanbod niet voldoende inzichtelijk is 

en is de gemeente verzocht een routekaart te maken of het meer onder de aandacht te 

brengen op de website. Om van gedachten hierover te wisselen wordt een grote, fysieke 

bijeenkomst met een gastspreker in september/oktober georganiseerd. Dit wil de ge-

meente fysiek doen, dus indien nodig later in het jaar. 

 

Opmerkingen en vragen ASD: 

- Wat is het doel van de regionale werkgroep? Iris antwoordt hierop dat het gaat om 

ervaringen te delen en hoe je kan  zorgen dat jeugdhulpaanbieders meegaan in het 

normaliseren. Zodanig, dat ze ook gaan afschalen naar lokale partners.  

 En nadenken over de vraag hoe we samen kunnen optrekken, omdat verschillende 

gemeenten vaak dezelfde jeugdhulpaanbieders hebben. 

- De scholen hebben aangegeven dat het preventieve aanbod onvoldoende zichtbaar 

is. Moet dit dan bij bv de huisartsen meer onder de aandacht gebracht worden? 

Antwoord Iris: dit moet over-all duidelijker worden, dus ook bij de jeugdhulpaanbie-

ders. Zodat zij van elkaar weten wat er al gebeurt en wat er al georganiseerd wordt 
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(ook de JGZ daarbij betrekken). Een routekaart voor scholen, aanbieders, huisartsen 

e.d. zou meer duidelijk maken. 

- ‘Goed is goed genoeg’: zijn er afspraken gemaakt met aanbieders hoe dit bepaald 

wordt? Iris antwoordt dat er een richtinggevend kader is waarin staat wat verwacht 

mag worden. Het hoeft/kan ook in de hulpverlening niet altijd helemaal perfect zijn. 

Belangrijk is, dat de verantwoordelijkheden op de juiste plek blijven. 

- Het is belangrijk dat de gemeente niet doorslaat naar de andere kant. De groep die 

echt hulp nodig heeft, moet geholpen kunnen blijven worden. Hierbij moet ge-

streefd worden naar maatwerk. 

- De praatplaat is een goed medium om onderwerpen te kunnen bespreken en duide-

lijk te maken. Deze wordt naar Sandra gestuurd ter verspreiding onder de ASD. 

- De ASD vraagt zich af of er ook met Team4Talent is gesproken. Iris geeft aan dat dit 

ook is gebeurd, omdat de teamleider van Stichting Jeugd en jongerenwerk ook be-

trokken is bij Team4Talent. Alleen is T4T niet in het rijtje van organisaties opgeno-

men. Dit zal Iris aanpassen. 

- Punt 6.4: de eerste zin is niet het belangrijkst, maar eigenlijk de tweede. Focus je op 

de inhoud en plaats de eerste zin iets lager in de tekst. Dit is passender. Iris gaat het 

inbrengen. 

- Civil society: ‘verbinding’ en ‘samen’ (onderlinge samenwerking) zouden in het stuk 

meer benadrukt kunnen worden. Iris zal hier ook naar kijken.  

 

In het advies zal de ASD vooral ingaan op het belang van de inhoudelijke ideeën om de 

kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Dat dit kan leiden tot besparingen op de 

jeugdhulp is niet onze hoofdzaak. Ook zal aangegeven worden dat zij achter de ideeën 

en de plannen staat en dat het goed is dat er zoveel perspectieven in zijn meegenomen.  

 

3. Aanpassing verordening re-integratie 

Doordat de oude en de nieuwe verordening heel verschillende documenten zijn, is er 

geen was-wordt lijst. De wijzigingen zijn daarvoor te groot. Het is een heel nieuw docu-

ment geworden. Miranda licht met een presentatie e.e.a. toe. 

 

De ASD vraagt zich af of de aanpassing van de verordening ook gaat leiden tot de herin-

troductie van de sociale werkplaatsen. Miranda antwoordt hierop dat dit niet zo is. Het 

beschut werk wordt voor een belangrijk deel wel ingekocht bij de oude SW bedrijven 

(Werk ze, de Binnenbaan), maar ook bij Bloei. De oude SW doelgroep is opgesplitst: in 

een beschut werken groep (die gebruik maat van de al bestaande SW bedrijven) en de 

groep mensen die met ondersteuning bij een reguliere werkgever kan werken. 

 

Er komen vijf extra beschutte werkplekken, bovenop de dertien die er al zijn. Door extra 

begeleiding te bieden aan werkgevers wordt eerst geprobeerd mensen bij ‘gewone’ be-

drijven te laten werken, zodat ze niet naar beschut werk hoeven. Of men probeert men-

sen uit beschut werk door te laten stromen naar regulier werk onder begeleiding/job-
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coaching (met loonkostensubsidie). Anders is de gemeente bang dat er snel weer te wei-

nig beschut werk plekken komen of dat mensen langer dan nodig is van een beschut 

werken plek gebruik blijven maken. 

 

Op de vraag dat, als er mensen van ‘buiten’ in onze gemeente komen wonen, zij dan de 

nieuwe beschut werken plekken opsouperen, wordt geantwoord dat dit niet het geval 

is. Als iemand door een andere gemeente aan het werk is gesteld op een beschut werk-

plek en deze persoon verhuist naar onze gemeente, dan moet de gemeente die voor 

deze persoon al een werkplek had geregeld, blijven betalen voor de voorziening van 

deze persoon. 

Artikel 7: re-integratievoorzieningen kunnen nooit worden teruggevorderd. Zo lang ie-

mand bij een werkgever werkt waarvoor loonkostensubsidie wordt betaald, wordt dit 

betaald door de vertrekkende gemeente zolang de arbeidsovereenkomst geldt. 

 

Vergoeding van reiskosten: dit is een individuele vergoeding en wordt beoordeeld nadat 

daarvoor een aanvraag is ingediend. 

 

4. Evaluatie Werken, werken aan en meedoen 

* Eind 2019 heeft de gemeente ingestemd met het plan ‘Werken, werken aan en mee-

doen’. In 2020 is het plan uitgerold en ondanks de coronatijd zijn er positieve resulta-

ten behaald door minder instroom en door de effecten van het plan.  

 De samenwerking met het Erasmus verloopt goed. Op dit moment wordt uitgezocht 

hoe er een eenduidige diagnose gesteld kan worden. Wat moet de gemeente daar-

voor uitvragen? Bij de diagnose wordt gekeken welke interventie op welk leefgebied 

iemand nodig heeft en hoe je dit toetst. 

 Een deel van het financieel overschot van 2020 mag gebruikt worden voor 2022. 

Vanaf 2023 valt de gemeente weer terug op de oude begroting. 

* Binnenkort verschijnt het jaarverslag Participatie. Dat zal geagendeerd worden voor 

een volgende vergadering. Leo is hier mee bezig. 

* Een aantal gemeenten doet een pilot met uitkeringsgerechtigden die een extra finan-

ciële impuls krijgen als zij een poging doen door te stromen naar een (fulltime) baan. 

Onze gemeente heeft hier nog niet over gesproken. Mocht dit wel gaan gebeuren, 

dan wil de ASD hiervan graag op de hoogte gesteld worden. 

 

5. Mededelingen gemeente 

- Beschermd wonen: per 1-1-2022 wordt de gemeente hiervoor verantwoordelijk en 

vanaf 1-1-2023 ook financieel. Het Rijk heeft geadviseerd dit regionaal op te pakken, 

dus dat gaat Pijnacker-Nootdorp doen. 

Voor de raden van de H4 (Delft, Midden-Delfland, Westland en P-N) is hier op 26 mei 

om 20.00 uur een bijeenkomst over. Jeroen Diehl zal ons de volgende vergadering 

meenemen in de (lokale) context. 

- De volgende klankbordgroep is op woensdag 26 mei met o.a. een toelichting van de 

beleidsregels Wmo.  
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- Vanuit de ASD wordt aangegeven dat er tot tweemaal problemen zijn geweest om 

door het callcenter van de gemeente doorverbonden te worden met iemand van het 

kernteam. Miranda zal dit doorgeven aan Odette Langeveld. 

 

6. Advieskalender 

 Er zijn geen aanvullingen op de advieskalender. 

 

7. Vaststelling concept verslag 9 maart 2021 + A&A-lijst 

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

van het verslag. 

 

A&A: 

1. Wordt behandeld in het voorzittersoverleg van 14-4, Piet zal hierover terugkoppelen. 

Kan er af. 

2. Piet gaat de vraag via de mail stellen. 

5. Coby heeft met Erik gesproken. Die gaat zich verder oriënteren. Kan er af. 

6. Bijeenkomst is verzet naar april, maar is nog niet geweest. Jos zal de bijeenkomst di-

gitaal bijwonen. Kan er af. 

8. Kan er af. 

 

8. Advies Regiovisie Jeugdhulp 

Claudine zal aansluiten bij de digitale regionale bijeenkomst hierover. Dit zullen we ver-

der bespreken in de mei-vergadering. 

Aandachtspunten: 

- In de uitvoering elkaar opzoeken om ervaringen te delen om zo meer te kunnen berei-

ken. Ook wordt een veel intensievere verbinding gezocht met de uitvoerders. 

- Hoe gaan ze e.e.a. monitoren? 

- Kleinschalige woonvoorzieningen: de gemeente attenderen op het creëren van moge-

lijkheden binnen onze gemeente i.p.v. huisvesting verder weg. 

 

Claudine stuurt het animatiefilmpje naar Sandra ter verspreiding onder de ASD.  

 

8a Aanpassing verordening re-integratie 

Opmerkingen vanuit de ASD t.b.v. het advies: 

* Voorzieningen artikel 10: er wordt niet altijd in de omgeving iets gevonden. Het ge-

beurt ook regelmatig dat mensen verder moeten reizen en dan wordt het best kost-

baar. Hoe zit het dan met de vergoeding van reiskosten? 

* Kan je iemand een medische behandeling onder dwang opleggen? Het geeft ook niet 

altijd de garantie dat het dan beter gaat. Soms kan het de consulent helpen om be-

paalde stappen met een cliënt te kunnen maken. Er moet een bepaalde onderbou-

wing zijn wat het rechtsgeldig maakt. 

 De ASD zou het op prijs stellen als artikel 9.2 wat uitgebreider toegelicht zou worden. 

* Vijf extra werkplekken voor beschut werk is positief. 
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9. Uitgaande correspondentie 

 Geen opmerkingen. 

 

10. Ingekomen correspondentie 

- Bijeenkomst sociaal cultureel centrum: Jos en Piet zijn geweest. Het is leuk om een 

cultuurhuis te hebben, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Dit wordt vervolgd. 

- Brainstormsessie eenzaamheid: hier gaat Jos eind april naar toe. 

- Voorzieningencheck voor minima: gaat Piet bij het voorzittersoverleg gebruiken. 

- Uitnodiging voor ouders met jeugdhulpervaring: Astrid Bouwer was helaas verhin-

derd. 

- 22 Juni a.s. is het volgende GGZ-café. Dit zal fysiek zijn, maar als dit nog niet kan op 

22 juni dan wordt het over de zomer heen getild. 

- Er is iemand die  heeft aangegeven lid te willen worden van de ASD. We besluiten 

hierop de vacature breder uit te zetten. Allereerst richting de schil, maar ook via een 

advertentie in de Telstar en bericht op de website. Als er meer kandidaten zijn zal er 

een sollicitatiecommissie benoemd worden van twee leden van de ASD. Piet onder-

neemt actie. 

- Reactie college op adviezen van de ASD: agenderen voor de volgende vergadering.  

 

11. Rondvraag 

- Afgelopen week was ‘De week van het geld’. Hiervoor is een budgetplanner gemaakt 

waarvan Jos er nog twee beschikbaar heeft. Eén voor Piet en één voor Coby 

- Uitbreiding dagbesteding SWOP: er zou een bijeenkomst zijn van de contactgroep 

waarin dit besproken zou worden, maar deze is verzet. Jos zal t.z.t. over deze bijeen-

komst rapporteren. 

 

 De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en in-

breng.  


