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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
14 december 2021 
 

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

ning, Jessica van Ruitenburg, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman, Ad van Winden en 

Sandra van Overveld (verslag) 

Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.45-20.40 uur), Iris Sterkenburg 

(19.30-20.15 uur) en Sharon van Belzen (19.30-20.15 uur) 

Afwezig: Claudine van Boxtel 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Wijzigingen op de agenda: bij 

punt 3 behandelen we ook de ASD studiedag in maart. Agendapunt 8a wordt het Huis-

houdelijk Reglement en het Rooster van aftreden, 8b wordt de Nieuwsbrief ASD 2021 en 

welke beleidspunten we willen bespreken in 2022. Bij punt 10 doet Piet verslag van het 

Voorzittersoverleg Adviesraden. 

 

2. Evaluatie beleidsregels jeugdhulp 
Iris en Sharon lichten de wijzigingen in de beleidsregels toe. Omdat er regelmatig wijzi-

gingen zijn m.b.t. de jeugdhulp, is het niet handig om de beleidsregels pas na 5 jaar te 

evalueren en worden de verordening en de beleidsregels jaarlijks gemonitord. Dit kan 

leiden tot aanpassing van de beleidsregels. 

 

Veranderingen in de beleidsregels: 

• in de inleiding is het normaliseren verder uitgewerkt via de leidende principes (die 

staan in bijlage 1); 

• bij hoofdstuk 1 is een leeswijzer toegevoegd; 

• bij hoofdstuk 2 is bij 2.1 het normaliseren verder uitgewerkt. 

• Hoofdstuk 3: 3.2 het afwegingskader voor gebruikelijke hulp is gewijzigd. De financi-

ele toets is (in het hele stuk over de beleidsregels) geschrapt.  

• Hoofdstuk 4: Persoonlijke verzorging: het kernteam had gevraagd om extra toelich-

ting. Hiervoor is de tabel ‘Normtijden persoonlijke verzorging’ (gebaseerd op CiZ Indi-

catiewijzer) opgenomen. De normtijden zijn een richtlijn; hier kan indien nodig vanaf 

geweken worden. 

• Hoofdstuk 5: toelichting op de hoogte van het pgb. Het kernteam wilde meer duide-

lijkheid over wanneer het hoge (€ 20,00) of het lage (€ 15,00) tarief voor pgb wordt 

toegepast. In de beleidsregels wordt uitgelegd wat het verschil is tussen het professi-

onele- en niet-professionele tarief. 

• Tabel 3: in punt 8 en 9 is bieden van ‘toezicht op school’ gewijzigd en ‘begeleiding op 

school’. Omdat dit niet met het leerproces te maken heeft, kan dit vanuit de jeugd-

wet geboden worden. Er is een verschil tussen ‘hulp vanuit de gemeente’ en ‘hulp uit 

passend onderwijs’. School is verantwoordelijk voor het leerproces.  
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• Bijlage 4 (gebaseerd op CiZ Indicatiewijzer) is een leidraad. Er kan altijd van afgewe-

ken worden als het nodig is. Het moet maatwerk blijven. Deze informatie is helpend 

voor degene die moeten bepalen wat er wordt toegekend op basis van het onder-

zoek. Dit is meestal het kernteam. 

 

Een concretere beschrijving van wat onder hulp valt, leidt tot een betere onderbouwing 

en concreter plan. Het maakt het duidelijker voor het kernteams en voor de ouders en 

kinderen.  

De ASD is blij met de hardheidsclausules, omdat het toch maatwerk blijft. Hierdoor kan 

qua begeleiding en persoonlijke verzorging zo nodig afgeweken worden van de ge-

bruikte tabellen. 

 

Wat betreft de communicatie naar de burgers wordt er een folder ontwikkeld waarin de 

toegangsprocedure tot jeugdhulp verduidelijkt wordt. Ook is de gemeente bezig met 

een sociale kaart en wordt binnenkort de website ge-update zodat het preventieve aan-

bod van de gemeente goed te vinden is voor de burger. 

 

Het advies van de ASD moet uiterlijk half januari binnen zijn. 

 

3. Vergaderdata 2022 
De vergaderdata worden ongewijzigd vastgesteld. De studiedag van de ASD zal in maart 

plaatsvinden, bij de Smulhoeve: Piet doet een datumvoorstel voor een woensdag. De 

vergaderdata voor 2022 worden vastgesteld. 

 

4. Mededelingen gemeente 

• de gemeente heeft de opdracht gekregen om compensatie van de energierekening te 

regelen voor gezinnen/mensen met een laag inkomen. Dit moet in het eerste kwar-

taal van 2022 overgemaakt worden. Er komt een lokale campagne om iedereen te in-

formeren en de mensen te bereiken die ervoor in aanmerking komen.  

 

• de ASD vraag of er een groter beroep op onze gemeente gedaan zal worden voor wat 

betreft de huisvesting van statushouders in 2022, omdat er een stuwmeer van men-

sen in de AZC’s zit. Miranda geeft aan dat hierover nog geen concrete informatie is, 

maar dat het wel een aandachtspunt is van het college.  

 Er zijn weinig geschikte locaties beschikbaar in onze gemeente; er zijn nauwelijks 1-

persoons woonruimtes. Meerdere statushouders in één huis kan een optie zijn. 

 De woningbehoefte is niet alleen voor de statushouders een belangrijk thema, maar 

ook voor andere doelgroepen binnen het sociaal domein. 

  

5. Advieskalender en conceptkalender 2022 
Na de verkiezingen en het formeren van het college zullen weer keuzes gemaakt worden 

over nieuwe beleidsvoorstellen. Dus de kalender van 2022 zal nog aangevuld worden. 
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Voor de vergadering in januari zijn er nog geen onderwerpen aangemeld vanuit de ge-

meente. Er wordt besloten om deze vergadering niet door te laten gaan. 

 

6. Vaststelling concept verslag 16 november 2022 + A&A-lijst 
Coby was niet bij de vergadering van 16 november, dus haar naam moet verwijderd 

worden bij de aanwezigen. Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vast-

gesteld. 

 

A&A-lijst: 
1. Wordt doorgeschoven naar de aandachtspunten. 

2. Kan eraf. Door de geringe inhoud waar we iets over konden zeggen en de snelheid 

waarmee er geadviseerd moest worden, was alleen Rob erbij. 

3. De lokale monitor van de FNV is al geweest, maar P-N heeft hoogstwaarschijnlijk 

weer niet gereageerd. Jessica kijkt het na. 

6. Piet doet een voorstel voor een datum en de invulling van de dag. 

7. Kan eraf. 

8. Wordt opgenomen in de nieuwsbrief. 

9. Coby is door Axxicom (thuiszorg) gebeld of alles naar wens verloopt. Zij heeft nog 

niet afgestemd met Eric Visser, maar heeft wel het idee dat Axxicom alerter is. Kan 

eraf. 

10. Kan eraf. 

11. Kan eraf. 

 

d. Kan eraf. Er wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

Komende periode zal de ASD nog digitaal moeten vergaderen. Jessica kan er 15 februari 

bij zijn en we zullen Claudine vragen of ze dan ook nog even aan kan schuiven. Dan kun-

nen we afscheid van hen nemen. 

 

7. Evaluatie Voorschools Maatschappelijk Werk 2021 
Piet en Monique zijn aangeschoven bij deze digitale evaluatie; het was een positief ver-

haal.  VMW is een voortraject (voor kinderen van 0-4 jaar) waarbij ingezet wordt op pre-

ventie. De gemeente heeft besloten meer geld hiervoor beschikbaar te stellen, zodat 

kinderen een grotere kans krijgen om op een plek binnen te komen op een basisschool 

die bij hun ontwikkeling past. Het was wel vreemd dat er geen mensen van het basison-

derwijs bij de evaluatie betrokken waren. Dit zal in het vervolg wel gebeuren.  

Monique zal de ontwikkelingen blijven volgen.  

 

8. Definitief rooster van aftreden 

a) Vacatures ASD:  
We zullen op korte termijn een vacature uitzetten voor twee nieuwe ASD leden. De 

benoemingsadviescommissie gaat bestaan uit Coby en Ad. Piet stemt met hen en 

met de gemeente af. Voorgesteld wordt om Marco Peper te benaderen voor een mo-

gelijke kandidaat. 
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b) Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. Sandra zal de definitieve versie rond-

sturen. 

 

c) ASD Nieuwsbrief 2021:  
- Coby en Monique zullen een stukje schrijven vanuit hun eigen perspectief. Graag 

uiterlijk 24 december inleveren.  

- de Nieuwsbrief zal verspreid worden zoals voorgaande jaren. 

 

d) De vraag: ‘Waar gaat de ASD zich in 2022 mee bezig houden?’ zullen we in februari of 

maart uitgebreid bespreken. Te denken valt aan:  

- corona en eenzaamheid in de gemeente (misschien ook een goed onderwerp voor 

de scholing in maart).  

- de nasleep van corona of ‘hoe ga je met de nieuwe werkelijkheid om?’ 

 

9. Uitgaande correspondentie 
Geen aanvullingen. 

 

10. Ingekomen correspondentie 
o Dashboard W&I. Vergeleken met voorgaande dashboards is er niet veel verschil. 

Geen bijzondere ontwikkelingen, ook niet in negatieve zin. 

o Onderwerpen Klankbordgroep 1 december jl.: 

▪ Wet inburgering: vooral gehoord wat de raad hier van vond. 

▪ Keukentafelgesprek: is vrij ambtelijk toegelicht door Monique van Waardenberg. 

Regelmatig krijgen mensen bij het keukentafelgesprek het gevoel dat er weinig 

empathisch op hen wordt gereageerd, eerder formeel. Er wordt veel gehamerd 

op zelfredzaamheid. Dit leidt soms tot ‘verwijten’ waardoor de partijen elkaar 

niet meer kunnen vinden. Er werd getwijfeld aan de kunde van de mensen die 

het gesprek voeren. Dit geeft de kwetsbaarheid van het keukentafelgesprek aan. 

Het is belangrijk om als cliënt iemand bij het gesprek mee te nemen, omdat men-

sen zich vaak kwetsbaar voelen in een situatie waarin ze van de gemeente afhan-

kelijk zijn voor passende hulp.  

▪ De ASD zal alert blijven op signalen.  

o De gemeenteraad wil ieder jaar instemmen met het jaarplan jeugdhulp. Onze ge-

meente gaat dit inbrengen in het H5-overleg.  

o Nieuwsbrief W&I: het stuk ‘Hallo werk’ zou ook in bijvoorbeeld de Telstar/Een-

dracht genoemd kunnen worden.  

o Voorzittersoverleg adviesraden: het verslag hiervan zal voortaan rondgestuurd wor-

den naar de ASD leden. Het is interessant om te lezen hoe de visie van andere ge-

meenten is. Adviezen worden met elkaar gedeeld, als het college erop gereageerd 

heeft. Het volgende voorzittersoverleg is op 22 maart. 

 

11. Rondvraag en sluiting 
o Aandachtspunten voor ASD advies ‘Evaluatie beleidsregels jeugdhulp’: 

• Het is ingewikkeld te bepalen hoeveel hulp iemand nodig heeft. 
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• De hele procedure is al dichtgetimmerd en het is een moeizaam proces. Nog moei-

lijker als er lijstjes in staan met een tijdverdeling. Deze lijstje kunnen we zien als 

norm op basis waarvan de indicatie verstrekt wordt, maar ook als beperkend. Het 

is goed dat het een landelijke lijst van het CiZ is. We gaan ervan uit dat het een in-

dicatie is en geen afvinklijstje of een verantwoording achteraf. Het is wel fijn als er 

een soort richtlijn is, dit geeft duidelijkheid. 

• De nadruk moet liggen op ‘leidraad’ en ‘maatwerk waar mogelijk’ 

• De beleidsregels zijn verhelderd. Ze geven meer duidelijkheid aan de professio-

nals, maar ook aan de ouders en kinderen. 

• We moeten het belang van goede communicatie hierover aangeven, waaronder 

de toegankelijkheid van de informatie op de gemeentelijke website. 

• Afstemmen met het advies van vorig jaar. 

o Hetty heeft een tumor op haar nier, die verwijderd moet worden. Zij is in afwachting 

van de operatie en zal ons laten weten wanneer het gaat gebeuren. 

 

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

 


