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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
16 november 2021 
 
Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Claudine van Boxtel, Monique Dekker, Hetty 

Harmse, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman en Sandra van Overveld (verslag) 
Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-21.30 uur), Steven Burgman 
(19.30- 20.20 uur), Yvonne Post (19.30-20.20 uur), Nico Brandts (19.30-20.20 
uur) 
 

Gast: Rob IJsselmuiden (19.30-21.30 uur) 
 

Afwezig: Ad van Winden, Jessica van Ruitenburg, Coby de Koning 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen wijzigingen in de agenda. 
 

2. Monitor lokaal gezondheidsbeleid 
 Steven verzorgt de presentatie en geeft aan dat Pijnacker-Nootdorp gebruik maakt van 

de cijfers van de GGD. Onlangs zijn nieuwe cijfers voor volwassenen gepresenteerd; 
hieraan is het gezondheidsbeleid van P-N getoetst. De cijfers met betrekking tot de jon-
geren (0-19 jaar) zijn van 2019. Om de 4 jaar komt de GGD met nieuwe cijfers, alleen zal 
binnenkort nog een overzicht verschijnen met aan corona gerelateerde cijfers. 
 
In het lokaal preventieakkoord wordt ingezet op ‘gezonde leefstijl’, omdat ook uit deze 
peiling blijkt dat bijna 50% van de jongeren overgewicht heeft. Dit is het hoogst onder 
de jeugd van 9-10 jaar en van 13-15 jaar. Voor deze doelgroepen worden speciale activi-
teiten opgezet (w.o. JOGG = Jongeren op gezond gewicht). 

 
 Er is een beperkte groep jongeren bevraagd. Landelijk is afgesproken jongeren van 3 

VMBO en 4 HAVO te benaderen. 
 Het lijkt dat het gebruik van alcohol minder is geworden, maar het is niet duidelijk of dit 

vervangen is door softdrugsgebruik en social media. Hier is (nog) geen onderzoek naar 
gedaan door het RIVM. Hetzelfde geldt voor het roken van tabak. Dit is aan het afne-
men, maar de toename van het gebruik van lachgas is nog niet onderzocht. 
 
Eenzaamheid(sbestrijding): op de planning staat een netwerkbijeenkomst van lokale 
partners die zich inzetten voor eenzaamheidsbestrijding. 
• Sociaal Vitaal is opgezet voor ouderen (65+) om op een laagdrempelige manier met 

elkaar in contact te komen. 
• Join us (St. Jeugd- en jongerenwerk): voor de jongeren in P-N. 
Met als doel dat inwoners meer gaan bewegen (GLI, JOGG, Sociaal Vitaal, Gezonde 
School). 
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Er wordt aandacht gevraagd voor ‘verborgen alcoholgebruik’. Het is heel lastig om hier 
iets aan te doen. Mensen zien zelf vaak niet in hoe erg het is. Daarom wordt er ingezet 
op gezonde leefstijl om zo in te spelen op de verborgen problematiek 
 
De ASD vraagt zich af of onze gemeente van plan is om onderzoek te gaan doen naar 
drugsgebruik en gamen onder jongeren, ook al wordt dit landelijk niet meegenomen. 
Nico geeft aan dat jaarlijks een ‘puberavond' wordt georganiseerd waar deze onderwer-
pen in worden meegenomen (in de voorlichtende sfeer).  
De gemeente gaat zelf het effect van haar activiteiten niet monitoren. We sluiten aan bij 
de landelijke regelingen en kijken welke aantallen mensen er aansluiten bij de eigen ac-
tiviteiten.  
Omdat veel kinderen uit Pijnacker-Nootdorp in Berkel, Zoetermeer en andere omlig-
gende gemeenten op school zitten, zou het goed zijn om met deze gemeenten af te 
stemmen welk beleid zij voeren m.b.t. drugsgebruik e.d. 
 
De ASD wil graag weten hoe ouders attent gemaakt worden op cyberpesten. Nico geeft 
aan dat Brijder bereid is webinars op te stellen. Als Brijder een signaal krijgt van het Sta-
nislas, organiseren zij een webinar en kunnen ouders daarbij aansluiten. Hierover wor-
den ouders geïnformeerd via de Telstar/de Eendracht. 
 
De ASD wenst Nico, Steven en Yvonne veel succes met de verdere uitvoering en ziet 
nieuwe cijfers met belangstelling tegemoet. 
 

3. Concept beleidsregels Wet inburgering 
 Miranda verzorgt een presentatie en licht e.e.a. toe: 

- De gemeenten verwachten per 1-1-2022 de eerste inburgeraars via de nieuwe wet te 
kunnen behandelen. 

- Het PVT (participatieverklaringstraject verloopt in samenwerking met de SWOP. Hier-
voor is een betaalde coördinator aangesteld, ondersteund door (geschoolde) vrijwil-
ligers. 

- Er heerst nog onzekerheid over het aantal inburgeringsplichtigen in 2022 dat gehuis-
vest moet worden. Deze mensen zijn nog inburgeringsplichtig volgens de oude wet 
en dit kan in de uitvoering een probleem worden. 

- Gemeenten kregen in 2021 € 10.000,00 voor de onderwijsroute De ROC’s hebben 
voor dit bedrag niet ingeschreven bij de aanbesteding. Voor 2023 en 2024 is extra 
geld beschikbaar gesteld, waardoor de aanbesteding opnieuw gestart kan worden. 

- Psychische of geestelijke beperking kan leiden tot (gedeeltelijke) ontheffing van de 
inburgeringsplicht. 

 
Vragen van de ASD n.a.v. de presentatie: 
• Vanaf 1-1-2021 geldt deze duidelijke structuur voor de nieuwe asielzoekers. Moeten 

we de asielstatushouders die nog onder de oude Wet Inburgering (‘ondertussen-
groep’) als verloren beschouwen? 
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Miranda antwoordt van niet. Deze groep en de groep die nu nog in de AZC’s zitten, 
zal de gemeente onder de regels van de nieuwe wet bedienen. Miranda verwacht 
voor 2022 42 inburgeringsplichtigen mèt hun kinderen (taakstelling P-N voor 2022 is 
65-70 personen). De wet gaat in voor 42 inburgeraars en 13 gezinsmigranten. De 
maatschappelijke begeleiding in P-N vindt plaats door het SWOP. 

• De MAP (= Module arbeidsmarkt en participatie) wordt samen met Lansingerland en 
Zoetermeer uitgewerkt (met inschakeling van het Werkgevers Servicepunt). Dit gaat 
om kansrijke beroepen zoals beroepen in de zorg, logistiek, groen en detailhandel. 
Maar die passen niet altijd bij deze doelgroep. Hoe actief is het WSP in het vinden 
van banen die niet vanzelfsprekend zijn? Bijvoorbeeld bij lokale werkgevers? 
‘Cirkel Rond Projecten’ zoekt bij de kennis/kunde van de asielstatushouder een werk-
gever. 

• Ursila geeft aan dat de HBO- en universitaire studenten onder de asielzoekers liever 
de taallessen volgen op HBO en universitair niveau dan bij het Mondriaan. Voor ho-
ger opgeleide mensen blijft het moeilijk om aan te sluiten bij scholing op niveau. 
Miranda geeft aan dat er drie percelen komen waar cliënten bij aan kunnen sluiten. 
Maar dit zit nog in het aanbestedingstraject. 

• Training financiële zelfredzaamheid: vanuit de ASD wordt aangegeven dat het trai-
ningsaanbod aangepast zou moeten worden aan de vaardigheden die iemand al 
heeft. De training is geen verplichting vanuit de wet, maar is wel zinvol, omdat 
nieuwe mensen vaak niet weten wat ze met zoveel geld aan moeten. 
Als mensen hun zelfstandigheid zelf goed kunnen regelen, zou je hen dat zelf moeten 
laten doen. Dus maatwerk is belangrijk!! 

• Ook goed om vrouwen wegwijs te maken in de financiën (Kinderbijslag, eigen zelf-
standigheid, Nederlandse belastingsysteem, waar je terecht kan voor financiële vra-
gen, Bijzondere Bijstand). Binnen de Z-route wordt op een simpelere manier uitge-
legd waar mensen terecht kunnen. 

• Het is niet wenselijk als statushouders voor ieder onderwerp een andere hulpverle-
ner krijgen. Aan de andere kant kan het er wel voor zorgen dat zij een groter netwerk 
opbouwen. 

• Bij het eerste voortgangsgesprek wordt gekeken of iemand al ver genoeg is voor re-
integratie- of participatieactiviteiten (bv. werk)  Dit is pas na 6 maanden. In die peri-
ode kan de asielstatushouders zich richten op de inburgering. 
Rob geeft aan dat asielstatushouders op dit moment vaak tijd over houden en moge-
lijk gebaat zijn bij eerder in een werkproces instromen. Dus naast (taal)scholing ook 
werken. 
Miranda antwoordt hierop, dat de gemeente vanaf 1-1-2022 het (taal)onderwijs gaat 
organiseren en het zijn kan dat leergierige asielstatushouders een groter deel van de 
week aan taalonderwijs gaan besteden en op niveau, waardoor er minder tijd over-
blijft voor werk. 
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De pilot in Rijswijk over het traject brede intake en het opstellen van een PIP voor 9 sta-
tushouders uit P-N was het nèt niet. Door de coronabeperkingen kon de pilot niet uitge-
voerd worden zoals was bedacht. De pilot is verlengd, maar mede omdat Rijswijk voor  
onze klanten moeilijk bereisbaar is, doet onze gemeente niet meer mee. 
Conclusie uit de pilot: het aanhaken van een maatschappelijk begeleider van de SWOP is 
van meerwaarde.  
 

4. Digitale bereikbaarheid 
Geconstateerd wordt dat de website erg traag werkt en dat het aanvragen van Bijzon-
dere bijstand makkelijk een uur kan duren. Bovendien is de woordkeuze voor laaggelet-
terden te moeilijk. Het is een onvriendelijke site voor gebruikers en moeilijk toeganke-
lijk, waardoor het niet aantrekkelijk is om met de gemeente contact op te nemen. 
Ook Ursila heeft het uitgeprobeerd en constateert dat er heel veel onderwerpen op één 
bladzijde staan. Het is niet overzichtelijk en misschien problematisch voor mensen met 
een visuele beperking. Het zou goed zijn om met één druk op de knop de letters te kun-
nen vergroten. 
Miranda heeft de opmerking van Rob doorgestuurd naar de betrokken afdelingsmana-
ger met de vraag of er meer klachten zijn en of hij onderzoek wil doen naar verbeter-
punten. Kishan Outar van de gemeente is bij Rob langs geweest om over zijn opmerkin-
gen te praten. 
Over een paar maanden zullen we dit punt opnieuw agenderen en zullen we Rob vragen 
naar zijn ervaringen en of verbeteringen zichtbaar zijn. 
 

5. Mededelingen van de gemeente 
- Wijnand bedankt de ASD voor het snelle advies over de H4 Inkoopvisie Wmo onder-

steuning. 
- Leo Suijker maakt vanaf 1 november gebruik van het zgn. ‘vitaliteitspact’ en is minder 

uren gaan werken. Zijn teamleidersfunctie is overgenomen door Monique van der Ve-
ken. 

 

6. Advieskalender 
Miranda gaat een inventarisatie doen onder collega’s voor onderwerpen die in 2022 op 
de advieskalender zullen komen en doet op onze volgende vergadering een voorstel 
voor de vergaderplanning. 
 

7. Vaststelling concept verslag 12 oktober 2021 + A&A-lijst 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van het verslag: 
- Pag. 3, punt 6, 2e gedachtestreepje, verkamering: Hetty deelt de uitkomst van het ge-

sprek van de Ouderenbonden met Rondom Wonen over de verkamering van flats in 
P-Noord. 
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T.a.v. de vraag of het bekend is dat appartementen na verkoop in Pijnacker-Noord 
aan meerdere personen wordt verhuurd, wordt door Rondom Wonen aangegeven 
dat dit signaal hen onlangs heeft bereikt. In het verleden zijn inderdaad woningen 
verkocht waar de eigenaar niet zelf ging wonen. Helaas is dit volgens de splitsingsakte 
toegestaan. Rondom Wonen heeft hier enigszins op geanticipeerd. In de koopover-
eenkomst is nu toegevoegd dat er sprake is van een bewoningsplicht voor 5 jaar. Ze 
gaan uitzoeken op welke wijze ze verkamering kunnen voorkomen. Door eeuwigdu-
rend bewonersplicht op te leggen of de splitsingsakte te laten aanpassen. 
 
Voor wat betreft Emerald kan Rondom Wonen meedelen dat verkamering niet aan 
de orde is aangezien het oudere huizen betreft die niet in aanmerking komen voor de 
verkoop. Waar het woningen betreft die onder Staedion vallen, heeft RW geen infor-
matie. Wel zal zij aan Staedion vragen of zij een overleg met de ouderenbonden wil 
aangaan over dit onderwerp. Monique geeft aan dat in Emerald verkamering vooral 
plaatsvindt in woningen in de vrije sector. 

 

8. Evaluatie Voorschools Maatschappelijk Werk 2021 
Wordt verschoven naar de volgende vergadering. 
 

9. Aanvulling rooster van aftreden 
Jos: 17-1-2026 
Monique: 17-1-2026  
Claudine probeert nog een keer aan te sluiten bij de vergadering in januari of februari. 
 
Piet vraagt Ad wanneer hij af wil treden en Sandra zal het rooster aanpassen. 
 
Voor de volgende vergadering wordt het vergaderrooster 2022 geagendeerd. 
 

10. Uitgaande correspondentie 
 Geen aanvullingen. 
 

11. Ingekomen correspondentie 
 Geen aanvullingen. 
 

12. Rondvraag 
- Monique staat bij de komende verkiezingen op nr. 31 van de lijst Progressief 

Pijnacker-Nootdorp. Ze zal geen zitting nemen in de gemeenteraad. 
- Met de gezondheid van Hetty gaat het iets beter, zij wordt binnen 6 weken ver-

der geholpen. 
 

 De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 
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