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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

13 juli 2021 

 

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

Wiegman, Coby de Koning, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Wijnand Kort (19.30-20.50 uur), Ashni Nandpersad 

(19.30-20.10 uur), Leo Suijker  (19.30-20.10 uur) en Yvonne Post (19.30-20.50 

uur) 

Afwezig: Jessica van Ruitenburg en Hetty Harmse  

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

 

2. Beleidsregels re-integratie 

 De beleidsregels, die een verdere uitwerking zijn van de verordening, worden door 

Ashni toegelicht. 

- Art. 3: Een participatieplaats is bedoeld voor een uitkeringsgerechtigde met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Deze plaatsen vind je bijvoorbeeld bij Biesieklette.  

- Art. 4 is nieuw. Het werd al wel uitgevoerd, maar er was nog geen artikel voor. 

- Art. 6 is bedoeld om een werkgever te motiveren een werknemer in dienst te nemen.  

- Art 7: max. 70% van het minimum inkomen. Hierbij wordt altijd gekeken naar het 

ontwikkelperspectief van de werknemer. Na max. 6 maanden is er voldoende erva-

ring opgedaan met de persoon om deze goed te kunnen beoordelen (bij PEP/WEP). 

Bij TOP is dit langer. 

- Art 8 en 9 waren er ook al, maar stonden ook nog niet goed beschreven. 

- Art 10 is nieuw. De gemeente verwacht dat hier meer gebruik van gemaakt gaat wor-

den.  

 

Als iemand deelneemt aan het traject, worden de fietscheque of de Wij-Mobielkaart al 

van te voren verstrekt. De reiskosten per auto moeten eerst voorgeschoten worden en 

kunnen achteraf vergoed worden. Als klanten daar problemen mee hebben, kan hier 

een oplossing voor gezocht worden.  

 

Reactie ASD: 

- Het is veel informatie voor iemand die gaat re-integreren en zeker voor anderstali-

gen/statushouders moeilijk te overzien. De re-integratie- en inkomensconsulenten 

spelen hierin een belangrijke rol en moeten de persoon hierin ondersteunen. Er zal 

een maatwerkbeoordeling per casus moeten plaatsvinden door de consulenten.  

 De trajectbegeleider is daarbij het eerste aanspreekpunt.  

 

Het advies van de ASD moet uiterlijk 24 augustus binnen zijn. 
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3. Beleidsplan Schuldhulpverlening 

 Yvonne licht de presentatie toe en zal deze later toesturen.  

 

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

De belangrijkste aandachtspunten uit de Wgs zijn: 

* Integraliteit = als een inwoner financiële problemen heeft, moet de gemeente zich niet 

alleen richten op de financiële problemen maar ook op de problemen op andere leef-

gebieden van de persoon (gezondheid, arbeidssituatie); de oorzaken waardoor perso-

nen in de schulden terecht zijn gekomen.  

* Brede toegang: voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor particulieren als voor on-

dernemers. 

* Kwaliteit van hulp 

 

‘Nieuwe’ doelgroepen: laaggeletterden, verstandelijk beperkten, ondernemers, jonge-

ren. 

 

De cijfers uit de presentatie zijn vertekend door het coronajaar en door beperkingen in 

huisbezoeken etc. De cijfers zijn niet representatief en daarom is de pilot met een jaar 

verlengd. De regisseur vroegsignalering gaat nu op huisbezoek, evt. samen met een 

schuldhulpmaatje. Dit is juridisch mogelijk.  

Deze inzet zal dan ook meegenomen worden in de evaluatie volgend jaar.  

 

Reacties ASD: 

- Het ‘doenvermogen’ is te positief geschetst. Bij een substantiële groep hebben we te 

maken met mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om goed te functioneren in de 

samenleving (laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking). Zij zul-

len altijd coaching nodig hebben.  

 Yvonne geeft aan dat er geprobeerd is te werken naar een duurzame situatie waar 

mensen geen schulden meer hebben en dat de gemeente er oog voor heeft. 

- Vaak is het geen vorm van onwil, maar staan mensen in een overlevingsstand en kun-

nen ze het gewoon niet. 

- Met schuldhulpmaatjes kan de gemeente ook op andere niveaus samenwerken. Op 

straatniveau kan al aangegeven worden waar een hoog risico is op mensen in de 

schuldhulpverlening.   

- Uit de cijfers op blz. 46 blijkt dat de meerjarenbegroting al jaren hetzelfde is. De ASD 

had verwacht dat dit bedrag hoger zou zijn geworden. Yvonne geeft aan dat de ge-

meente er niet op rekent dat het budget zal toenemen.  

  

Schuldhulpverleners moeten mensen goed kunnen ondersteunen, omdat de problemen 

complex kunnen zijn. Bv. schuldenproblematiek i.c.m. ZZP-problematiek. Problemen van 

zelfstandigen/ondernemers zijn heel anders (en vaak complexer) dan die van particulie-

ren. De gemeente stemt hiervoor af met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). 
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Beide stukken mogen voor een reactie verspreid worden naar het bestuur van Schuld-

hulpmaatjes en naar de leden van de schil. 

 

4. Evaluatie Pilot Vroegsignalering 

 Opmerkingen ASD: 

- Jammer dat de resultaten van de pilot door corona beïnvloed zijn. 

- Feedback richting de signaalpartners is belangrijk om te laten zien dat zij bijdragen 

aan de resultaten en successen. 

 

5. Mededelingen gemeente 

- De gemeenteraad en de ASD worden in september geïnformeerd over de nota com-

plexe scheidingen. Zoals het er nu naar uitziet, worden met deze nota geen kaders of 

beleidswijzigingen vastgesteld. De nota bevat het gehele speelveld rond complexe 

scheidingen en de actiepunten kunnen binnen bestaande kaders worden opgepakt 

en uitgevoerd. 

 Er komt voor dit onderwerp, in tegenstelling tot eerder is aangegeven, geen advies-

aanvraag naar de ASD. In september verzorgt de gemeente in de klankbordgroep so-

ciaal domein een presentatie over dit onderwerp.  

 De ASD wacht deze klankbordgroep af en als er dan nog vragen zijn komen we er op 

terug. 

 

6. Advieskalender 

 M. Belangrijk dat het advies uiterlijk 10 augustus binnen is voor het verdere verloop van 

de procedure waarbij de gemeenteraad betrokken is. 

 N. Het advies van de ASD moet uiterlijk 24 augustus binnen zijn. 

 

7. Concept verslag 8 juni 2021 en A&A-lijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Actiepunten 

7. Kan er af. De bijeenkomst heeft 22 juni plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat het 

werkterrein van de SWOP nog steeds voornamelijk gericht lijkt te zijn op ouderen, 

maar dat zij veel breder bezig is. De contactraad bestaat daarom uit allerlei organisa-

ties die betrokken zijn bij de SWOP. 

 Punten die besproken zijn: 

- De activiteiten die weer worden opgepakt; 

- Zorg over voldoende vrijwilligers. De SWOP is bang dat het gaat teruglopen. 

- Pilot demente ouderen in de Kiezel. In hoeverre kunnen vrijwilligers hier activitei-

ten verrichten? 

- Bouw hospice in Koningshof. 

 Jos zal t.z.t. weer verslag doen van de volgende bijeenkomst. 
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8. Bespreken adviezen bij agendapunt 2 en 3 

 

 A. Beleidsregels schuldhulpverlening 

* Samenwerking met andere ondersteunende clubs (SWOP, schuldhulpmaatjes) kan 

breder dan alleen huisbezoeken. Kijk naar verdere vormen van samenwerking, 

want die clubs hebben meer te bieden en veel kennis.  

* Goed dat er maatschappelijke inzichten worden gebruikt en dat er gekeken wordt 

naar het mentale deel van het verhaal; dat het vaak geen onwil is. Goed dat er 

met integrale blik en rust gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft, zodat men-

sen goed geholpen worden een oplossing te zoeken.  

* Hoe wordt er met kinderen omgegaan in dit soort situaties? Het is een integraal 

probleem. Als ouders financiële problemen hebben, wat is de impact op kinderen? 

Hebben ze genoeg kansen/mogelijkheden om zich te ontwikkelen? Is bijzondere 

bijstand of andere hulp nodig, zodat het leven voor de kinderen zo gewoon moge-

lijk door kan gaan? 

* Saneringskrediet: een goede vorm van hulp. Het enige nadeel is dat Justitie hier 

niet bij betrokken is en dat boetes e.d. niet meegenomen worden. Dus ben je ge-

saneerd en schuldenvrij, dan komen deze ineens nog ‘om de hoek’.  

 Als er met mensen over sanering gesproken wordt, dan moeten zij hiervan ook op 

de hoogte gesteld worden om een onaangename verrassing aan het eind te voor-

komen. 

* Er is een substantiële groep in de samenleving die niet tot zelfredzaamheid te 

brengen is wb. schuldhulpverlening. Als ze van hun schulden af zijn, geeft dit niet 

bij iedereen de garantie dat het goed zal blijven gaan. Een goede (lifetime) coa-

ching is bijna essentieel voor deze mensen. Het is de ASD niet duidelijk of de coa-

ches die nu werkzaam zijn afkomstig zijn van de gemeente of van elders. Coby en 

Saskia gaan proberen hier concrete informatie over te krijgen en zullen dit doorge-

ven aan Piet. 

* Positieve punten van het stuk: 

 - goed dat er meer geschoven wordt naar preventie; 

 - beter benutten van de samenwerking met het voorliggend veld; 

 -  goed dat er geen uitsluitingsnormen meer zijn. 

  

 B. Advies re-integratie: 

- positief dat de gemeente nu alle regelingen bij elkaar zet in één verordening; 

- de toelichting is duidelijk; 

- na 6 maanden een beloning: dit kan voor mensen die lang uit het arbeidsproces 

zijn geweest een lange periode zijn. Als je ze wilt stimuleren kun je misschien na 3 

maanden een kleine beloning geven en na 6 maanden een grotere. 

 

De ASD zal een positief advies uitbrengen. 

 

9. Huishoudelijk reglement ASD 

 I.v.m. de afwezigheid van Hetty wordt dit doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
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10. Vacature invulling ASD 

 Acht geïnteresseerden hebben gevraagd om informatie. Drie daarvan hebben uiteinde-

lijk formeel gesolliciteerd. Ad en Coby gaan de gesprekken voeren. Eén persoon zal voor-

gedragen worden voor benoeming door het College en de andere twee vragen we be-

schikbaar te blijven voor wanneer er in toekomst mensen uittreden en/of voor in de 

schil.  

 Aandacht tijdens de sollicitatieprocedure voor: 

* diversiteit 

* iemand die actief gebruikt maakt van de regelingen waar wij op adviseren, of er veel 

verstand van heeft/groot netwerk 

 

11. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen.  

 

12. Ingekomen correspondentie 

* Omgevingsvisie: heel breed en 2050 is ver weg. Het is moeilijk om als ASD hier een 

visie over te geven. Wel zullen we een vinger aan de pols houden. 

* Monitor sociaal domein: de cijfers lijken een beetje vaag. Het verschil tussen Noot-

dorp en Pijnacker valt op. Dit zal voor de volgende vergadering geagendeerd worden, 

waarbij we zo mogelijk ook zullen kijken naar cijfers van andere gemeenten. 

* De reactie van het college op het advies van de ASD t.a.v. Regiovisie Jeugdhulp Haag-

landen geeft geen verdere aanleiding om te reageren.  

 

13. Rondvraag 

 De volgende vergadering is 17 augustus. Claudine en Ad zijn dan op vakantie en melden 

zich hierbij af.  

 

 De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en in-

breng. 


