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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
12 oktober 2021 
 
Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Claudine van Boxtel, Monique Dekker, Hetty Harmse, Jes-

sica van Ruitenburg, Coby de Koning, Saskia Wiegman en Sandra van Overveld 
(verslag) 
Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.15 uur), Brenda Verhoek 
(19.30-20.30 uur) en Leo Suijker (19.30-20.50 uur) 
 

Afwezig: Jos Arends en Ad van Winden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, speciaal Ursila Soebhan, die als nieuw lid 
de ASD weer compleet maakt. Er volgt een voorstelrondje. Aanvulling bij agendapunt 5: 
inkoop van Wmo-ondersteuning.  
 

2. Voortgangsrapportage Interventieplan ‘Grip op sociaal domein’ 
Het doel van het interventieplan is kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Met ver-
schillende disciplines is gekeken wat er nu is bereikt en wat het financieel heeft opgele-
verd. Financieel is onze gemeente aardig op weg. In het eerst half jaar van 2021 is een 
groter bedrag gerealiseerd dan beoogd was. Het interventieplan is vastgesteld m.b.v. ra-
mingen; de realisatie bleek alleen anders te zijn. Dit had vooral betrekking op het gebied 
van praktijkondersteuning jeugd en in de toeleiding naar de WLZ. Niet alleen is de finan-
ciële situatie verbeterd, maar er is ook meer zicht op alle kostenposten in het sociaal do-
mein. Er is meer grip op de kosten en er zijn meer mogelijkheden om te sturen. Dit is 
een eerste rapportage, er komt ook nog een eindrapportage over het hele jaar. Vervol-
gens kunnen de resultaten bij de begroting betrokken worden en in de planning en con-
trol cyclus opgenomen worden.  
 
Overige opmerkingen: 
− Vragen m.b.t. jeugd kunnen gesteld worden bij de huisarts, het kernteam en via de 

rechter. De toewijzing wordt soms niet optimaal gerealiseerd, omdat óf de aanbieder 
niet optimaal levert óf dat het gezin de hulp niet wil omdat het bijvoorbeeld niet past 
in het gezinsplan. Hierdoor gaat de voorkeur uit naar toewijzing per product waarbij 
een klant gebruik kan maken van meerdere producten. 

− Er zijn geen aparte afspraken gemaakt over de tarieven van lokale aanbieders. De ge-
meente zou graag onderscheid willen maken tussen instellingstarief en ZZP-tarief. 

− Op pagina 1 wordt melding gemaakt van een afnemend aantal trajecten. De ASD 
vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de wachtlijsten die er zijn. Het blijkt dat de 
vraag landelijk dalende is, maar dat de gemeente merkt dat bij de kernteams de 
vraag wèl stijgt en dat het daarbij vooral om corona-gerelateerde vragen gaat. 
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− Pagina 11, één na laatste alinea: met DSW verlopen de gesprekken goed. Voor vol-
gend jaar is een financiële bijdrage geregeld, maar op de langere tijd is de financie-
ring complexer en nog ongewis. Onze gemeente richt zich op DSW, terwijl andere ge-
meenten uit de H10 in gesprek zijn met andere zorgverzekeraars. Er wordt afgestemd 
met elkaar. 

 

3. Dashboard W&I Q2 2021 
 Het aantal WW uitkeringen in het eerste half jaar van 2021 is behoorlijk gedaald. Dit 

komt o.a. door de regeringsmaatregelen tgv corona. Het bestand van bijstandsgerech-
tigden blijft redelijk stabiel, ondanks de toename van statushouders (taakstelling voor 
2021: 78) en de toename van het aantal (nieuwe) inwoners. 
Er zijn wel meer mensen op zoek naar een baan (pag. 3). Er is alleen sprake van een mis-
match: veel vacatures in de beroepen waar minder werkzoekenden zijn, weinig vacatu-
res in de beroepen waar veel werkzoekenden zijn.  Daarom wordt geprobeerd mensen 
om te scholen om ze op die manier naar werk te kunnen leiden. Tabel 8: 61 mensen zijn 
uitgestroomd, maar aangezien het totaal aantal bijstandsgerechtigden nagenoeg gelijk is 
gebleven betekent dit dat er ook rond de 60 nieuwe mensen bijgekomen zijn. 

 

4. Mededelingen gemeente  
− In januari wordt de nieuwe burgemeester benoemd: de heer Björn Lugthart. 
− Piet is door Wijnand Kort geïnformeerd over het volgende: onze gemeente wil voor 

de inkoop van Wmo ondersteuning aansluiten bij de H4 gemeenten (Delft, Westland, 
Rijswijk, Midden-Delfland). Tot nu toe maakt onze gemeente voor deze inkoop deel 
uit van de H6 (Zoetermeer, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, 
Voorschoten, P-N). Binnen die H6 vindt een heroriëntatie plaats en de gemeente P-N 
overweegt nu een overstap naar de H4, die dan natuurlijk H5 worden (de inkoop 
huishoudelijke hulp wil onze gemeente met Lansingerland blijven doen, het overige 
met de H4).  
De H4 gemeenten zijn een adviestraject gestart; onze gemeente zou daar bij aan wil-
len sluiten. Het gezamenlijke advies van de ASD’s zou in december klaar moeten zijn. 
P-N zou aan willen haken bij de advisering. Piet zal dit signaal doorgeven aan de ad-
viesraden in de vier betrokken gemeenten. 
E.e.a. wordt op 13-10 door Wijnand toegelicht in de klankbordgroep. 

 
 In ons advies kunnen we aandacht vragen voor wat het in de praktijk betekent, moe-

ten mensen van andere aanbieders gebruik gaan maken en wat zijn de effecten voor 
de gebruikers?  Waarschijnlijk start er weer een nieuw aanbestedingstraject.  

 

5. Advieskalender 
Q. Dit gaat om advisering m.b.t. de beleidsregels. De ASD kan mensen uit de schil vragen 

om aan te schuiven bij de vergadering om mee te praten.  We zullen de ‘Pilot brede 
intake (Rijswijk)’ ook in de vergadering van november aan de orde stellen. 
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R. Het recentelijk afgesloten preventieakkoord valt hier ook onder.  
Miranda en Piet stemmen af over het wel/niet doorgaan van de decembervergadering. 
 
Naar aanleiding van de Advieskalender: 
− Eric Visser heeft met Coby contact gehad over de thuishulp. Zij heeft hierna geen te-

rugkoppeling meer gehad. Coby zal contact met hem opnemen. 
− De casemanagers (Team Participatie) werken voor een deel thuis, maar afspraken op 

het gemeentehuis zijn weer mogelijk. 
− Sandra stuurt Miranda haar huisadres zodat de reacties van het college op de advie-

zen van de ASD daar naartoe gestuurd kunnen worden. 
 

6. Vaststelling concept verslag 17 augustus 2021 en A&A-lijst 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 Naar aanleiding van het verslag: 

− Pag. 2, punt 4d, energie-armoede: gemeenten kunnen via de bijzondere bijstand 
mensen tegemoet komen bij hogere energielasten. Het blijkt alleen erg lastig te zijn 
om het aan te vragen. Coby geeft aan dat het moeilijk te vinden is op de website en 
dat er bij iedere aanvraag wéér alle privégegevens aangeleverd moeten worden. Bo-
vendien moet de aanvrager eventuele kosten eerst zelf betalen, daarna kunnen deze 
pas teruggevraagd worden. Hierdoor bestaat de kans dat men steeds meer in de 
schulden komt. 
De ASD is van mening dat het belangrijk is dat de mensen die bij de gemeente verant-
woordelijk zijn voor de aanvragen hiervan op de hoogte worden gebracht. Jessica zal 
nagaan hoe dit bij andere gemeenten is geregeld en of het echt niet mogelijk is om 
mensen een voorschot te geven. 
Ook Rob IJsselmuiden heeft de ASD hierop geattendeerd. Zijn e-mail zal meegeno-
men worden in de bespreking. 

− Pag. 2, laatste alinea, verkamering: dit gebeurt ook in Pijnacker Noord. De vraag die 
we hierover aan de schil willen stellen, neemt Piet mee als we de schil weer gaan 
raadplegen. Hetty zal het ook inbrengen bij het gesprek volgende week tussen de ou-
derenbonden en Rondom Wonen. 

 
 A&A-punten: 

2. De genoemde mensen zullen we vragen de vergadering bij te wonen als het onder-
werp aan de orde komt. 

a. Kees van Luttervelt, lid van onze schil en lid van de voormalige Wmo-raad, is onlangs 
overleden. 

 

7. Huishoudelijk reglement ASD en concept rooster van aftreden 
 Het huishoudelijk reglement sluit aan bij de verordening. 
 
 Voorgestelde wijzigingen: 
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− Art. 3, punt 2: … uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp; 
−  Art. 8.1 ‘Tot een maximum van 12 maal per jaar’ verwijderen.  
Met inachtneming van deze twee wijzigingen wordt het huishoudelijk reglement van de 
ASD vastgesteld. 
 
Rooster van aftreden 
• Claudine en Jessica treden na de 1e termijn af. 
• Saskia geeft aan af te willen treden op 12-3-2023. 
• Piet verwacht in 2024 af te treden. 
De andere leden zullen nadenken over de datum die ze voor ogen hebben. 
 

8. Uitgaande correspondentie 
 Geen aanvullingen. 
 

9. Ingekomen correspondentie 
− VSMW: dit wordt besproken bij de digitale bijeenkomst van de klankbordgroep.  

Jos, Piet, Monique en Ursila zullen deelnemen. 
Voor de volgende vergadering zullen de bijlagen geagendeerd worden. 

− Reacties college: 
Piet zal Astrid Bouwer laten weten dat het college positief heeft gereageerd op door 
haar aangedragen punten in het advies over het Beleidsplan Schuldhulpverlening 
2021-2025. 

 

10. Rondvraag en sluiting 
− Jessica is verhinderd voor de vergadering in november. 
− Claudine is vanaf december verhinderd op de dinsdagavond. In december is zij niet 

bij de ASD vergadering. Afhankelijk van de vergaderdata in januari en februari zal zij 
kijken of het nog mogelijk is om er bij te zijn. 

− Sandra zal Miranda vragen naar het vergaderrooster voor 2022. 
 

 De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 
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