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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

11 mei 2021 

 

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

Harmse, Coby de Koning, Jessica van Ruitenburg, Ad van Winden en Sandra van 

Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.10 uur), Jeroen Diehl (19.30- 

20.40 uur) 

Afwezig: Saskia Wiegman  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet Iedereen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 

 

2. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Jeroen licht de ontwikkelingen toe m.b.v. een presentatie. In onze gemeente gaat het 

om 12-15 mensen.  

 

* Opvang voor iedereen die geen woning heeft (Maatschappelijke Opvang), Hierbij gaat 

het om een doelgroep die erg divers is (met een historie/combinatie van brute pech, 

foute keuzes, verkeerde omstandigheden, ziekte, verslaving, etc.). 

* Hulp bij het (weer) zelfstandig wonen (Beschermd wonen en Beschermd Thuis). 

*  Weer leren zelfstandig wonen (Beschermd Wonen en Beschermd Thuis). 

Beschermd wonen is intramuraal. Beschermd Thuis is een zelfstandige woning/kamer 

met ambulante ondersteuning. 

 

Gemeenten moeten steeds meer zelf gaan doen. Het geld dat ze daarvoor van het rijk 

krijgen wordt lokaal ingezet voor de transitie en de middelen die daarvoor nodig zijn.  

 

Om te voorkomen dat mensen in problemen komen, doet de gemeente aan preventie 

door middel van o.a. vroegsignalering en het geven van voorlichting over gezonde leef-

stijl (w.o. wijzen op de gevaren van verslaving). 

 

Met de ervaringen destijds rondom de bestemming van het oude Hofland, zal er geen 

grote voorziening voor het (weer) zelfstandig wonen in onze gemeente komen. Dit zou 

een te grote impact hebben op de buurt.  

Grote, geconcentreerde beschermd woonlocaties zijn er nu nog wel in Delft, al zijn ze 

deze aan het afbouwen. Delft blijft centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, 

maar is haar visie aan het veranderen naar ‘housing first’. 

 

Als tussenvorm zijn er verschillende particuliere en maatschappelijke initiatieven: men-

sen verblijven tijdelijk op een kamer en zodra ze er aan toe zijn en er mogelijkheden zijn, 

stromen ze door naar zelfstandig wonen. Wat betreft de hulpverlening heeft onze ge-
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meente twee organisaties die al jaren ervaring met de doelgroep hebben (Stichting Ver-

der in je leven en Stichting Kopzorgen) en die goede resultaten bereiken. De gemeente 

is met deze organisaties in gesprek. Jeroen hoopt dat de woonomgeving en het sociale 

netwerk ervoor zullen zorgen dat deze mensen, zonder al te veel ingrijpen van hulpver-

leners, op den duur zelfstandig kunnen wonen.  

Het is de bedoeling dat alles kleinschaliger wordt, waarbij normaliseren en maatwerk 

belangrijk is. Mensen worden uit het zorgtraject gehaald en dit kan niet zonder professi-

onals. Vanuit de ASD wordt benadrukt dat samenwerking met professionele hulp onmis-

baar is. 

 

Planning: 

Er wordt een regiovisie opgesteld, er komen afspraken over hoe het geld verdeeld en 

besteed gaat worden, er komen regionale afspraken met zorgpartijen en werkafspraken. 

 

Volgende week ligt de Regiovisie bij het College dat een voorgenomen besluit moet ne-

men, waarna de ASD kan adviseren. Jeroen wil graag een lokaal advies van de ASD, maar 

Piet geeft aan dat we waarschijnlijk wel af zullen stemmen met de adviesraden in de an-

dere betrokken gemeenten.  

 

 Jeroen zal de regiovisie en de PPT toesturen. Die zullen we de volgende vergadering ver-

der bespreken. Er wordt advies gevraagd op de concept notitie (hierin zit nog niet het 

financiële gedeelte; dat komt pas halverwege de zomer). Half juni moet het advies van 

de ASD binnen zijn. 

 

3. Mededelingen gemeente 

- Op 11 mei heeft de ASD twee reacties ontvangen op haar adviezen. Sandra stuurt ze 

door. Het college heeft met beide documenten ingestemd en deze worden nu voor-

gelegd aan de gemeenteraad. 

- De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking per 1-1-2022. De gemeente kan begin-

nen met de uitwerking. Wijnand houdt de ASD op de hoogte. 

- Het gebruik van de TONK regeling valt erg tegen. In onze gemeente zijn 28 aanvragen 

binnengekomen. In overleg met de stuurgroep is besloten de regeling niet te verrui-

men; wel zal de hardheidsclausule ruimhartiger toegepast worden. De regeling wordt 

waarschijnlijk verlengd, evenals de TOZO. Dan wordt overwogen wat de gemeente 

nog extra kan doen om mensen te overtuigen een aanvraag te doen. Ook de ASD 

wordt opgeroepen om huishoudens die in financiële problemen zijn gekomen op de 

mogelijkheden te wijzen. Mensen kunnen zich nog steeds bij de gemeente melden, 

dan krijgen ze steun met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021. 

 Mensen kunnen ook via de Voedselbanken geïnformeerd kunnen. Miranda neemt 

deze suggestie mee. Omdat de indruk bestaat dat de Ondernemingsvereniging Pijnac-

ker-Nootdorp niet is geïnformeerd, zal Miranda dit ook nagaan.  
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- In verband met het opstarten van de werving voor de vacature binnen de ASD zal Mi-

randa navragen of de gemeente akkoord is met een sollicitatiecommissie van alleen 

ASD leden of dat er nog iemand van de gemeente bij aanwezig moet zijn. 

 - Op de vraag van de ASD of er al zicht is op de financiële afwikkeling m.b.t. de toesla-

genaffaire antwoordt Miranda dat het een omvangrijke taak is voor de gemeente en 

dat het een grotere groep mensen behelst dan verwacht; er zijn nu al meer dan 60 

gedupeerden. Miranda zal de ASD informeren over de aantallen en indien wenselijk 

zal Yvonne Post e.e.a. in de volgende vergadering komen toelichten. 

- De ASD zou graag weer fysiek willen vergaderen. Miranda geeft aan dat dit waar-

schijnlijk nog niet gaat gebeuren voor de zomervakantie en anders laat ze het ons 

z.s.m. weten. 

  

4. Advieskalender 

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

5. Vaststelling concept verslag 13 april 2021 en A&A-lijst 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

A&A-lijst: 

1. Er wordt een bijeenkomst door de gemeente georganiseerd voor jongeren. 

 Piet heeft geen reacties ontvangen op zijn vraag via de e-mail. 

5. Het verzoek van Platform VG Haaglanden is aangekaart in het voorzittersoverleg en 

besloten is dat iedere gemeente dit zelf oppakt. Wij zullen hen mogelijk benaderen 

als we weer fysiek kunnen vergaderen. Het blijft op de lijst staan. 

7. De discussie in het voorzittersoverleg over het armoedebeleid verliep anders dan ge-

hoopt. De vertegenwoordigers van de adviesraden gaven aan dat zij het moeilijk vin-

den om aan vergelijkbare gegevens te komen. Ook heeft iedere gemeente haar eigen 

regelingen en doelgroepen, dus het was moeilijk vergelijkbaar. Helaas dus geen gou-

den tip vanuit het regio-overleg en besloten is er geen vervolg aan te geven.  

 Bij de bespreking van het beleidsplan schuldhulpverlening kunnen we het zelf nog 

eens bespreken. 

 

6. Advies Regiovisie Jeugdhulp 

Ons advies zal bestaan uit een inleiding vanuit onze adviesraad, daarna de reactie uit het 

regio-overleg, aangevuld met opmerkingen vanuit de ASD. Claudine geeft een korte sa-

menvatting van het regio-overleg. 

Aanvullende opmerkingen van de ASD op het regio-advies: 

- aandacht voor de uitstroom. Als er meer mensen uitstromen, moet daar ook plek 

voor zijn. Als je wilt dat de uitstroom uit de zwaardere zorg bevorderd wordt, moet er 

ook plek zijn voor die mensen. Dus het aanbod van ‘lichtere zorg’ moet vergroot wor-

den. 
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- de gemeente moet er alert op zijn om de problemen tijdig aan te pakken, om preven-

tief te kunnen werken en verwijzing naar zwaardere zorg zoveel mogelijk te voorko-

men. 

- kleinschalige voorzieningen ook in onze gemeente; 

- veel diversiteit in problemen, dus daar moet voldoende aandacht voor zijn. 

- monitoren op resultaten èn procesprocedures. 

- het belang van preventie aangeven. En de meerwaarde van de praktijkondersteuner 

jeugd. 

Opmerkingen van onze ASD zouden aangegeven kunnen worden in een ander lettertype 

dan dat van het regionaal advies, zodat de gemeente ziet wat onze (lokale) aanvulling is.  

 

Piet en Claudine zullen een eerste opzet voor een advies maken en het voorleggen aan 

de ASD. De collega-voorzitters van de ASD’s hebben gevraagd elkaar het uiteindelijke 

advies toe te sturen. 

  

7. Reactie college op adviezen ASD 

Opmerking n.a.v. de reactie op ons advies m.b.t. de Beleidsregels jeugdhulp: 

De eerste evaluatie in het derde kwartaal van 2021 en het ‘oppakken van de communi-

catie’ zijn punten die we in de gaten moeten houden. Dit wordt op de aandachtspunten-

lijst gezet.   

 

8. Huishoudelijk reglement 

 Op basis van de verordening zullen we proberen een reglement op te stellen. Jessica 

stuurt het stuk dat zij heeft door naar Sandra en die zal het verder verspreiden. Op basis 

daarvan zal een kort reglement opgesteld worden. Piet zal vragen of Saskia dit samen 

met Hetty wil doen. 

Daarna zal een rooster van aan- en aftreden opgesteld worden.  

 

9. Vacature invulling ASD 

 Coby en Ad nemen zitting in de sollicitatiecommissie. We hopen dat de gesprekken fy-

siek kunnen plaatsvinden. 

 Voorstel Piet: de ASD stuurt een bericht naar de schil dat zij graag in contact wil komen 

met iemand die aan het inburgeren is of dit traject heeft gevolgd. Met deze persoon kan 

gesproken worden over zijn/haar ervaringen en wat de ASD daar mee kan.  

 In de vacaturetekst kunnen we ook een oproep doen voor ‘ervaringsdeskundigen’. 

 

10. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen. 

 

11. Ingekomen correspondentie 

- Er zijn vanavond twee reacties van het college binnengekomen op onze adviezen. 

Deze worden voor de volgende vergadering geagendeerd. 
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- Klankbordgroepbijeenkomst op 26 mei a.s.: Piet en Monique gaan. Piet zal Saskia vra-

gen of ze ook kan. 

- Brainstormsessie bestrijding eenzaamheid: deze heeft 9 april plaatsgevonden waarbij 

cijfers uit 2016 zijn gepresenteerd. Uit de monitor van 2021 zullen actuelere cijfers 

komen. Gesproken is over de wens van de gemeente voor een kennisnetwerk. Ook 

de impact van corona is besproken. De verwachting is dat het gevoel van eenzaam-

heid na de coronatijd voor veel mensen minder zal worden, maar dat mensen ook 

alsnog een terugslag kunnen krijgen. Jos zal t.z.t. het verslag toesturen.  

- Bijeenkomst contactgroep SWOP: Jos houdt de ASD op de hoogte en zal het verslag 

van de bijeenkomst toesturen als dit gereed is. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

- De ASD zou graag weer fysiek vergaderen en de vraag is of dit misschien ergens an-

ders zou kunnen dan bij de gemeente? Besloten wordt dat fysiek vergaderen pas kan 

als er zicht is op versoepelingen en het weer mag. Nu dus nog niet. 

 

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

breng.   


