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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

17 augustus 2021 

 

Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Monique Dekker, Jessica van Ruitenburg, 

Coby de Koning en Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (20.30-20.45 uur) 

 

Afwezig: Claudine van Boxtel, Hetty Harmse, Saskia Wiegman en Ad van Winden 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

 

2. Mededelingen gemeente 

- Er zijn geen mededelingen vanuit de gemeente. 

- Er is een redactievergadering voor de Nieuwsbrief Werk & Inkomen geweest. De ko-

mende nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan het Jeugdsport- en -cultuurfonds en 

aan ‘De Buurvrouw’, de kledingbank in Delft. In de nieuwsbrief daarop zal informatie 

staan over de kringloopwinkels in onze omgeving.  

- Het advies van de ‘Stuurgroep Covid’ voor de gemeenteambtenaren is nog steeds 

‘werk zoveel mogelijk thuis’.  Dus er is nog geen zicht op fysiek vergaderen, ook niet 

voor de ASD.  

 

3. Advieskalender 

 Geen opmerkingen. 

 

 Scholingsdag ASD: voorkeur voor april 2022 en voor de locatie van IPSE De Bruggen 

waar we de eerste keer zijn geweest. Piet vraagt na bij Ad óf en wanneer het kan in 

april. 

 

4. Vaststelling concept verslag 13 juli 2021 + A&A-lijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- pag. 2, punt 3, beleidsplan schuldhulpverlening: vanuit de schil hebben we een paar 

reacties ontvangen. Deze waren overwegend positief. 

 

A&A-lijst 

7. Miranda heeft de verbetersuggesties via de mail doorgegeven aan Leo en die zou de 

punten de volgende keer meenemen. Kan er af. 

 

a. Als we weer fysiek mogen vergaderen: 

*   Vergadering bij ‘Gemeenteberichten’ aankondigen en mensen uitnodigen aan te 

schuiven.  
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*   de agenda opnemen op de website van de ASD. Sandra zal navragen of dit moge-

lijk is. 

b.  wordt samengevoegd met e. tot ‘Wonen voor verschillende doelgroepen’ (waaronder 

starters en sociale woningbouw). 

c. Kan er af 

d. Energiearmoede: bij een energietransitie moet de gemeente oog hebben voor men-

sen met een laag inkomen, omdat zo’n transitie bij hen tot problemen kan leiden. 

Voorbeeld: als mensen van het gas af moeten, moeten ze over op inductie en daar 

moeten nieuwe pannen voor aangeschaft worden. Niet iedereen heeft daar zomaar 

geld voor. 

f. Kan er af 

 

5. Bespreken advies Beleidsregels re-integratie 

* Belangrijk bij re-integratie is dat de gemeente er naar streeft om iemand te leiden 

naar duurzaam werk en dat de persoon gevolgd wordt tot hij/zij een beetje geland is 

(begeleiding op de werkplek door bv een jobcoach). Dus dat voorkomen wordt dat 

iemand na 6 maanden weer op straat komt te staan, terugvalt en in de knel komt. Dit 

aandachtspunt kan eventueel gekoppeld worden aan artikel 6. 

 De gemeente zou in gesprek moeten gaan met werkgevers die bereid zijn om duur-

zame werkplekken aan te bieden. 

* De ASD gaat er van uit dat het genoemde budget een substantieel budget is dat vol-

doende is voor de ambities van de gemeente. 

 

De ASD kan zich vinden in het concept advies. Piet zal bovenstaande opmerkingen er 

nog in verwerken en het advies deze week naar Miranda sturen. 

 

6. Monitor sociaal domein 

Opmerkingen naar aanleiding van de cijfers uit de monitor: 

* Is 110% van het sociaal minimum genoeg voor de mensen in onze gemeente? Pijnac-

ker-Nootdorp is een dure gemeente. 

* Relatief weinig mensen maken gebruik van Wmo voorzieningen, omdat we verhou-

dingsgewijs weinig ouderen hebben. 

* We hebben weinig sociale huurwoningen, waardoor we, vergeleken met andere ge-

meenten, ook weinig mensen hebben die leven van een sociaal minimum. 

* Opmerkelijk is het verschil tussen arm en rijk in Nootdorp. Terwijl het lijkt alsof Noot-

dorp qua samenstelling hetzelfde is als Pijnacker en Delfgauw. 

De monitor houden we bij de hand als naslagwerk bij bespreekpunten en/of adviesaan-

vragen.  

 

Monique geeft aan dat er in Emerald sprake is van steeds meer ‘verkamering’ van wo-

ningen. Doordat  dit veelal korte bewoning is, heeft dit consequenties voor de sociale 

cohesie in de wijk. Het is voor gezinnen met kinderen niet fijn en nieuwe gezinnen heb-

ben veel minder kans om zo’n woning te kunnen kopen, omdat projectontwikkelaars 
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hen voor zijn. Aan onze schil kunnen we vragen of mensen dit herkennen. Zo ja, dan 

kunnen we dit signaal doorgeven aan de gemeente. Misschien is het wenselijk om de re-

gelgeving zodanig aan te passen, dat dit minder makkelijk mogelijk wordt.   

 

Er is nog geen rapportage verschenen over de Ervaringsmeter. Men is nu mensen actief 

aan het benaderen om verhalen op te halen. 

 

7. Huishoudelijk reglement ASD 

 In verband met de afwezigheid van Hetty en Saskia wordt dit doorgeschoven naar de 

volgende vergadering. 

 

8. Vacature invulling ASD 

Ad en Coby hebben de gesprekken gevoerd en Coby vertelt kort over de procedure. Ur-

sila Soebhan zal worden voorgedragen als nieuw ASD lid. 

De andere vrouwelijke kandidaat wil deelnemen aan de schil, dus Coby zal haar naam 

doorgeven aan Sandra. Piet zal haar formeel vragen of ze toe wil treden tot de schil. 

 

Piet zal de voordracht van mw. Soebhan, incl. haar CV, naar Miranda sturen. Miranda 

hoopt dat het geregeld kan worden vóór de volgende vergadering op 7 september. 

 

Aandachtspunt: bij het rooster van aftreden moeten we opletten dat we uit alle drie de 

kernen leden houden. 

 

9. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen. 

 

10. Ingekomen correspondentie 

 Geen aanvullingen. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en in-

breng. 


