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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

8 juni 2021 

 

Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Monique Dekker, Hetty Harmse, Coby de Koning, 

Jessica van Ruitenburg, Saskia Wiegman, Ad van Winden en Sandra van Overveld (ver-

slag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.15 uur), Jeroen Diehl (19.30-20.00 

uur), Nico Brandts (19.30-20.40 uur), Steven Burgman (19.30-20.40 uur) en Yvonne 

Post (19.30-20.40 uur) 

Afwezig: Claudine van Boxtel 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Piet heet iedereen welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 

 

2. Visie transitie beschermd thuis en maatschappelijke opvang 

17 Juni is het regionaal overleg, waarna het ASD advies z.s.m. volgt. Er wordt door de vier ge-

meenten gezamenlijk een advies opgesteld, aangevuld met een ASD deel. 

Monique heeft de bijeenkomst over de regiovisie digitaal gevolgd. Haar indruk na de bijeen-

komst: het is goed voor de groep die nog perspectief heeft, het staat of valt met de huisves-

tingsmogelijkheden en met  het draagvlak in de buurt.  

De regio zit aardig op één lijn. Nu is er sprake van één centrumgemeente, maar deze opzet 

gaat steeds meer ontvlochten worden. Delft en het Westland zullen grootschalige voorzienin-

gen beschikbaar blijven stellen; onze gemeente gaat dat niet doen. 

Iedere gemeente krijgt haar eigen verantwoordelijkheid en veel taken gaan lokaal uitgevoerd 

worden. Belangrijkste aandachtspunten in onze gemeente zijn de huisvesting op orde bren-

gen, draagvlak in de buurt creëren, preventie en de toegang versterken. 

 

In de regio zijn afspraken gemaakt over de uitstroom (mensen die aanspraak kunnen maken 

op deze voorzieningen). Het gaat om 7 mensen per jaar in Pijnacker-Nootdorp. 

 

Mensen gaan uit beschermd wonen naar kamerbewoning. Als ze vervolgens in staat zijn zelf-

standig te wonen, gaan ze naar een reguliere huurwoning. Jeroen verwacht dat er voldoende 

kamerwoningen zijn in de reguliere sociale woningsector. Bij kamerbewoning delen bewoners 

met elkaar een huis. 

De gemeente gaat een convenant sluiten om bij terugval deze mensen op te vangen. Mensen 

kunnen dan een andere plek krijgen.  

Mensen met dezelfde problematiek worden niet bij elkaar geplaatst. Het principe is, dat als je 

zelfstandig woont, je niet gebruikt (alcohol, drugs). 

 

Hetty geeft aan dat het belangrijk is omwonenden te informeren over het feit dat er een huis 

in de buurt deze bestemming krijgt. Anderzijds moet gewaakt worden voor stigmatisering. 

Hierover zullen we nog een andere keer doorpraten. Inclusie is belangrijk. 
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3. Lokaal gezondheidsbeleid en lokaal preventie akkoord 

Het lokaal gezondheidsbeleid en het lokaal preventieakkoord hebben met elkaar te maken. 

Het lokaal gezondheidsbeleid is een verplichting vanuit het rijk (om de 4 jaar moet een nieuwe 

nota worden opgesteld) en geeft uitdrukking aan de visie van de gemeente op gezondheid. 

Het lokaal preventieakkoord is een concrete uitwerking op een aantal thema’s incl. activitei-

ten (komende 3 jaren) en uitvoerende partners. Het rijk stelt hiervoor extra middelen beschik-

baar. Voor het lokaal preventieakkoord wordt o.a. afgestemd met (een klankbordgroep van) 

burgers, ondernemers en gezondheidsorganisaties. 

De speerpunten van het lokaal preventie akkoord zijn: 

- een rookvrije omgeving; 

- een gezonde leefstijl (waaronder JOG = jongeren op gezond gewicht, ‘Sociaal Vitaal’ voor 

ouderen en de ‘Voel je goed’-aanpak); 

- bewustwording van het gevaar van genotsmiddelen (bv. gamen, social media, alcohol, lach-

gas, cannabis); 

- het bestrijden van eenzaamheid (invoeren kennisnetwerk van betrokken partijen).  

 

De eenzaamheidscijfers dateren van 2016. Deze zijn waarschijnlijk wel iets veranderd. Dit jaar 

komt er weer een nieuwe monitor, dus we zijn erg benieuwd wat daar de uitkomst van is. Co-

rona zal een grote rol spelen in de actuele cijfers. De gezondheidsmonitor heeft eind 2020 

plaatsgevonden; pas in het najaar van 2021 wordt de uitkomst verwacht. Als de cijfers bekend 

zijn, zal Nico weer aanschuiven bij een ASD vergadering. 

Meten en weten op het gebied van gezondheid is lastig. Op basis van data die beschikbaar zijn 

uit de gezondheidsmonitor van 2016 heeft de gemeente cijfers genoemd die zij wil bereiken 

aan het eind van de looptijd van het lokaal gezondheidsbeleid (2023), zodat er getoetst kan 

worden. 

 

‘Bijdragen aan een gezonde leefomgeving’ staat in relatie tot de omgevingsvisie. Er wordt o.a. 

aandacht gevraagd voor klachten door BBQ/houtstook en voor een hitteplan voor ouderen.  

 

4. Jaarverslag Participatie en Dashboard W&I Q1 2021 

Het verslag geeft een helder beeld van waar het team Participatie mee bezig is geweest. 

  

 De volgende punten worden opgemerkt: 

- De ASD constateert dat sommige cijfers niet te vergelijken zijn met voorgaande jaren. Hier-

door is het niet mogelijk te zien hoe de ontwikkeling verloopt. Miranda zal dit doorgeven 

aan Leo met het verzoek ook cijfers van voorgaande jaren in het Jaarverslag 2021 op te ne-

men. Ook kan vergelijkingsmateriaal van omliggende gemeenten toegevoegd worden. 

 De omschrijving van de samenstelling van de ASD is niet meer actueel. Piet zal een nieuwe 

omschrijving naar Miranda sturen voor het jaarverslag van 2021. 

- Bijstandsdichtheid is een feitelijkheid, maar zegt verder niet zo veel. Het ziet er positief uit 

voor onze gemeente, maar als je het goed bekijkt is Pijnacker-Nootdorp één van de ge-

meenten met het minst aantal sociale huurwoningen. 
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 Het overschot of tekort op de BUIG (gebundelde uitkering van het Rijk) zou een betere 

graadmeter zijn. Onze gemeente krijgt minder geld op de BUIG, omdat ze een redelijk wel-

varende gemeente is met weinig sociale lasten. Pijnacker-Nootdorp heeft een overschot op 

de BUIG, dus dat is een positief signaal. 

- De output is goed, maar wat als je het vergelijkt met de kosten van de input (24 fte + het 

inschakelen van allerlei kennis)? De ASD vraagt zich af hoe de balans is tussen kosten en 

baten. Miranda antwoordt daarop dat uit de benchmark blijkt dat Pijnacker-Nootdorp niet 

erg afwijkt van andere gemeenten; we zijn een gemiddelde gemeente qua kosten. 

- Taakstelling statushouders: 83 voor 2021. Gaan we dit halen? 

 Op dit moment is nog niet de helft vervuld. De actuele woningvoorraad is het grootste pro-

bleem en wordt nog een grote uitdaging. 

 

Over het Dashboard Q1 zijn geen vragen. Het ligt in de lijn der verwachting. 

 

5. Mededelingen gemeente 

- Zowel de TOZO als de TONK worden per 1 juli verlengd, in ieder geval tot 1 oktober 2021 (ge-

lijkgesteld met de NOW regeling). De TONK moet daarom opnieuw worden vastgesteld. De 

gemeente heeft gesproken met een accountant en gaat in gesprek met 3 ondernemers die 

de TONK hebben aangevraagd en 3 die dat niet hebben gedaan om te achterhalen wat hun 

beweegredenen waren en waar ze tegenaan liepen. 

- De richtlijnen van het RIVM worden nog steeds gevolgd. Dus tot september blijft de ASD di-

gitaal vergaderen. 

 

6. Advieskalender 

O. Vergaderen op 3 augustus kan een probleem worden i.v.m. de zomervakantie. Het advies 

moet op 30 augustus binnen zijn. 

De ASD vergadering wordt verzet naar 17 augustus. Sandra zal dit doorgeven aan Miranda. 

 

7. Vaststelling concept agenda 11 mei 2021 en A&A-lijst 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 A&A-lijst: 

3. Verwacht in het najaar. 

12. Bijeenkomst SWOP gaat volgende week fysiek plaatsvinden. Jos is erbij en zal er verslag 

over doen in de volgende vergadering. 

 

8. Advies Regiovisie Transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

 Punten voor het advies: 

- wat als er geen woningen zijn om zelfstandig te gaan wonen? Dan moeten mensen langer op 

kamers wonen dan de bedoeling is en gaat alles opstropen. Gebruik de tijd goed om het te 

regelen. 

- het is goed dat de mensen met chronische problemen nu onder de Wlz gaan vallen. 

- er moet in de preventie veel gebeuren om te voorkomen dat mensen in zo’n situatie terecht 

komen. Zijn deze plannen niet te ambitieus? 
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- moeten de buren geïnformeerd worden? Beetje dubbel. Stigmatisering moet voorkomen 

worden.  Ga in overleg met de betrokken persoon zelf. Die moet hierin een belangrijke rol 

spelen. 

- de regiovisie zit goed in elkaar, het is maatwerk. Het geeft mensen kans om een nieuwe start 

te maken. Op papier ziet het er goed uit, maar hoe gaat de gemeente dit in praktijk doen  

(ook de nieuwe statushouders hebben woningen nodig). De realiteit is een belangrijk punt 

van zorg. 

 

9. Huishoudelijk reglement 

 Hetty en Saskia gaan een kort huishoudelijk reglement opstellen. 

 

10. Vacature invulling ASD 

 De gemeente zal niet bij de gesprekken met de kandidaten aanwezig zijn. Gesprekken kunnen 

gevoerd worden op een andere locatie dan de gemeente. Piet stelt voor een korte vacature-

tekst op te stellen waarin o.a. staat dat mensen informatie op kunnen vragen.  

 We proberen het de komende maanden uit te voeren. 

 

11. Verzoek om inbreng verkiezingsprogramma 

 Piet zal een e-mail opstellen waarin we verwijzen naar de adviezen die de ASD heeft uitge-

bracht. Tenslotte zijn we een adviescommissie van het college. 

 T.z.t. kunnen we de formateur attenderen op punten waar we aandacht voor vragen. 

 

12. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen. 

 

13. Ingekomen correspondentie 

- E-mail m.b.t. de Omgevingsvisie: de visie is heel breed en vrij vaag. Bovendien is 2050 nog 

erg ver weg.  

* De Adviesraad Sociaal Domein gaat over de wat ‘zachtere’ kant van de mensen en het 

sociale (eenzaamheid, gezondheid). We zouden graag willen dat hier in de Omgevingsvi-

sie ook aandacht voor is. Hofjes waar mensen wonen die voor elkaar zorgen, een 

groepswoning voor ouderen die op elkaar letten, etc. 

* Mensen moeten veilig kunnen wandelen, ook op doorgaande wegen.  

De uitdaging is: welke stappen kan/ga je op korte termijn al zetten? We willen als advies-

raad een korte reactie sturen. 

- De Nieuwsbrief Werk & Inkomen komt nu ook digitaal uit. Mensen kunnen doorklikken 

naar uitgebreidere informatie. De ASD vacature komt in de nieuwe Nieuwsbrief te staan. 

-  De vergadering in augustus wordt verschoven van 3 naar 17 augustus. 

 

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

 


