
Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
12 april 2022 
 
Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Lisa Coronado Fernández, Monique Dekker, 

Daniëlle van der Eerden, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Saskia 
Wiegman, Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag) 
Namens de gemeente: Brenda Verhoek (20.00-20.20 uur) en Miranda Hartland 
(20.00-21.15 uur) 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Het is de eerste ASD-vergadering voor onze 
nieuwe leden Daniëlle van der Eerden en Lisa Coronado Fernández. De nieuwe burge-
meester wordt rond 20.00 uur verwacht om kennis te maken met de ASD. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Voortgangsrapportage Jeugdhulp  
Brenda geeft een korte samenvatting van hoe het proces tot nu toe is verlopen. 
 
De volgende maatregelen zijn genomen om de gemeenteraad te informeren over aan-
tallen, zorgduur, verwijsstromen etc.: 

- informeren in informele setting. 
- Voortgangsrapportages en toelichting over de relatie tussen de verschillende rappor-

tages. Met de vraag of de voortgangsrapportage de informatie geeft die de gemeen-
teraad wil. 

 
De ambitie van het jeugdbeleid is ervoor te zorgen dat kinderen gezond, kansrijk en vei-
lig op kunnen groeien. 
 
De voortgangsrapportage gaat over de tweedelijns jeugdhulp en gaat niet in op preven-
tie en inzet van het kernteam. Het gaat wel in op pgb, landelijke transitiearrangementen 
en vervoer. Het gaat om cijfers van 2018-2020. Er is een extrapolatie gedaan voor de 
kosten van 2021. 
 
Conclusies uit de voortgangsrapportage: 
1. De kosten voor jeugdhulp zijn de afgelopen jaren gestegen (van 2018 tot 2020 geste-

gen van 10,8 naar 12,4 miljoen; in 2019 was er een kort geding dat tot hogere tarie-
ven heeft geleid en in 2020 een indexering). 

2. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdhulp is met 60-80 kinderen per jaar 
gedaald. Door corona en door extra inzet (PO bij huisartsen, voorschools maatschap-
pelijk werk, brede inzet kernteams, als er een verwijzing nodig is zoeken naar een 
passende verwijzing (hierin ligt een belangrijke taak voor de PO)). Het gaat om ca. 
1.300 kinderen. 

3. Langere trajecten zijn m.n. de trajecten die door gecertificeerde instellingen uitge-
voerd worden.  



4. De hulp is vooral gericht op GGZ-hulp. Regionaal probeert Brenda te leren van andere 
gemeenten (w.o. Zoetermeer). 
 

3. Kennismaking met onze nieuwe burgemeester, Björn Lugthart 
Om 20.00 uur schuift burgemeester Björn Lugthart, vergezeld door wethouder Marieke 
van Bijnen, aan bij de ASD en volgt een voorstelronde voor zowel de burgemeester en 
wethouder als voor de ASD. 
 

4. Mededelingen gemeente  
• Energietoeslag: iedereen met een bijstandsuitkering krijgt automatisch een bedrag 

van € 800,00 overgemaakt. Het streven van de gemeente is dit te doen voor 20 april. 
Voor bewoners die er niet automatisch voor in aanmerking komen en denken er 
recht op te hebben, wordt dan nog de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag te 
doen (vooral voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimum loon). Alle 
mensen die in de schuldhulpverlening zitten krijgen hierover een brief, en verder 
wordt het gecommuniceerd in de Telstar/Eendracht, Telstar online, Facebook etc. De 
ASD dringt er op aan om duidelijk de 120% aan te geven. 
Iedereen die een aanvraag doet en er recht op heeft, krijgt het bedrag. Er is een hard-
heidsclausule opgenomen die ruimhartig mag worden toegepast. Hierbij wordt ge-
toetst of de problemen werkelijk ontstaan zijn door hogere energiekosten. 
Het is alleen aan te vragen in 2022, daarna eindigt het van rechtswege. 
 

• Opvang mensen uit de Oekraïne: 
Op hoofdlijnen wordt er samengewerkt met andere gemeenten (kennisdeling). Er is 
een centraal coördinatiepunt in de Broodfabriek in Rijswijk dat de mensen verdeeld 
over de gemeenten. 
Vijf weken geleden is er binnen onze gemeente gestart met de eerste fase: 
1) Maatschappelijke opvang: de Oekraïners worden opgevangen in het Van der Valk 

hotel. Inmiddels zijn er 100 mensen, waarmee de opvang vol zit. Daarnaast zijn er 
nog 68 mensen in gastgezinnen.  
Er wordt veel samengewerkt met (vrijwilligers van) de SWOP. De gemeente heeft 
de coördinatie neergelegd bij een externe partij. Vanuit de ASD wordt aangegeven 
dat de SWOP zich daarbij gepasseerd zou voelen. Miranda zal bij de SWOP navra-
gen of daarvan sprake is. 

Volgende fases die uitgevoerd moeten gaan worden:  
2) Structurele huisvesting 
3) Communicatie 
 
Bij de begeleiding van de gastgezinnen is de gemeente nog niet betrokken. Maar de 
gemeente ziet wel de problemen die er kunnen zijn of komen. Daarom verwacht de 
gemeente een grotere rol voor zichzelf in de 2e fase. Daar zal de maatschappelijke be-
geleiding harder nodig zijn voor de gastgezinnen.  
De gemeente gaat in de 2e fase ook kijken of er binnen de groep van Oekraïners mis-
schien mensen zijn die de gemeente kunnen ondersteunen. Mensen die de capaciteit 
hebben om hun eigen mensen te helpen. 



Daarnaast wordt ook de taakstelling voor statushouders in de loop van het jaar ver-
hoogd, dus de gemeente is naarstig op zoek naar woonmogelijkheden. 

 
• Maatregel Interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’ P3: analyse voorliggend veld: 

dit heeft nu niet de hoogste prioriteit. Omdat er nu een nieuw college wordt gefor-
meerd, is besloten daar op te wachten en het voor te leggen aan het nieuwe college 
met de vraag of we nog verder willen met deze maatregel. 

• 2e Voortgangsrapportage interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’: deze wordt 
aan het eind van deze maand voorgelegd aan het college. Resultaat tot nu toe: de 
kosten zijn redelijk gelijk gebleven door goed bij te blijven sturen. Jeroen zal e.e.a. in 
de volgende vergadering komen toelichten. 

• Is de informatie op de website over de aanvraag van Bijzondere Bijstand al aange-
past? Miranda zal daar schriftelijk op reageren. Degene die dit moet doen heeft co-
rona en ook door de ontwikkelingen rondom de opvang van de Oekraïners is men 
daar nog niet aan toegekomen. 

• Extra aandachtspunt: de aanvraag bijzondere bijstand biedt nu niet de mogelijkheid 
om meerdere dingen tegelijk aan te vragen. 

 
5. Advieskalender 

Voor de mei-vergadering zal worden geagendeerd: 
- de kennismaking met Monique van der Veken (incl. het Dashboard Werk & Inkomen 

2022 Q1); 
- Voortgang kindertoeslagaffaire; 
- 2e Voortgangsrapportage interventieplan ‘Grip op het sociaal domein’: toelichting 

door Jeroen Diehl. 
 
De stand van zaken normaliseren en de-medicaliseren zal geagendeerd worden in juni. 

 
6. Vaststelling concept verslag 15 februari 2022 + Actie- en aandachtspuntenlijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Daniëlle zal bij het UWV navragen hoe het zit als er twee vacatiegeld-declaraties ver-

goed worden in dezelfde maand. Mag dat of moet het verspreid worden over één uit-
betaling per maand? 

- de presentatie van het webinar van de Koepel ASD over wijkgericht werken zal Lisa 
naar iedereen doorsturen. 

 
A&A-lijst: 

2. Piet gaat het Platform VG Haaglanden uitnodigen voor de volgende vergadering. 
d. Kan er af 
 
Sandra zal Ursila, Daniëlle en Lisa aanmelden voor de nieuwsbrieven van Schulinck en Sti-
mulansz. 
 



7. Evaluatie en verslag studiedag ASD, incl. aandachtspunten jaarplan ASD 
Naar aanleiding van de presentatie van Carol Houtman van de SWOP merkt Jos het vol-
gende op: door Vluchtelingenwerk Nederland is er wel financiële ondersteuning uit het 
landelijke fonds mogelijk, maar de eerste € 1.000,00 moet door de mensen zelf betaald 
worden. Veel mensen kunnen dit niet, dus wordt er een beroep gedaan op Kerk en Zorg. 
Ook zij kunnen dit niet onbeperkt opbrengen en zouden graag een lokaal fonds per ge-
meente willen, gefinancierd door gemeente en kerk, waar ze dan een beroep op kunnen 
doen. De voorzitter van Kerk en Zorg gaat daar een officieel verzoek voor doen richting de 
gemeente. Jos houdt de ontwikkelingen in de gaten. 
 

8. Indeling aandachtsgebieden 
• Wmo: Hetty, Jos, Monique, Coby en Ursila  
• Jeugdwet: Ad, Lisa en Saskia 
• Participatiewet: Coby, Jos en Daniëlle 
• Armoede en schuldhulpverlening: Jos, Coby en Lisa 
• Ouderen: Monique, Saskia en Hetty 
• GGZ: Ad en Daniëlle 
• Inburgering: Monique, Coby, Hetty en Ursila 
 

9. Advies aan informateur 
Besloten wordt om de formateur een advies te sturen m.b.t. de portefeuilleverdeling in 
het nieuwe college. Punten van aandacht: 
- goede ervaringen met één wethouder voor het sociaal domein. 
- streven naar integraliteit i.v.m. complexiteit.  
- twee wethouders zou mogelijk zijn, op voorwaarde dat de ze goed met elkaar samen-

werken.  
- oog voor werkdruk en dwarsverbanden. 
Sandra zal de brief van vier jaar geleden opzoeken en naar Piet sturen. 

 
10. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen. 
 
11. Ingekomen correspondentie 

- Sandra zal de nieuwsbrief van het Platform VG Haaglanden doorsturen. 
- Monique doet verslag van de inspiratiebijeenkomst ‘Normaliseren Jeugd’. Veel infor-

matie over jeugd in de basisschoolleeftijd, info over de POH, praktijksituaties en hoe 
e.e.a. is opgestart. Er komt een vervolgbijeenkomst. Het was een goede bijeenkomst 
met mensen uit allerlei werkvelden, betrokken bij jeugd van 4-12 jaar. 

 
12. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit om 22.00 uur de ver-
gadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 
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