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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
15 februari 2022 
 
Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Claudine van Boxtel, Monique Dekker, Hetty 

Harmse, Coby de Koning, Jessica van Ruitenburg, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman en 
Sandra van Overveld (verslag) 
Namens de gemeente: Miranda Hartland (20.00-20.45 uur) 

Afwezig: Ad van Winden 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voor het eerst sinds de coronaperiode vergaderen we weer fysiek. Fijn dat het weer kan. On-
danks alle beperkingen de afgelopen twee jaar is de ASD de gemeente zo goed mogelijk van 
dienst geweest. 
 

2. Kennismaking met Monique van der Veken, nieuwe teamleider Participatie 
 Monique van der Veken is door omstandigheden verhinderd en heeft aangegeven graag de 

volgende vergadering te komen. 
 
3. Compensatie gestegen kosten van levensonderhoud 

Dit agendapunt wordt gecombineerd met de aandachtspunten uit agendapunt 5: gratis mond-
kapjes en zelftesten voor minima en de voortgang van de energietoeslag voor minimahuishou-
dens. 
 
Het blijkt dat, doordat mensen zoeken naar de goedkoopste energieleverancier en daardoor 
jaarlijks wisselen, zij nu het meest getroffen worden door de kostenstijging van de energie. 
Miranda geeft aan dat, naast de generieke compensatie via de energieleveranciers zèlf er voor 
minimahuishoudens een extra energietoeslag komt. De gemeenten worden verantwoordelijk 
voor de uitbetaling van deze toeslag. De gemeente is in afwachting van het bedrag. Uitbeta-
ling zal pas kunnen vanaf maart, omdat het vooral privacygevoelige informatie bevat en dit 
juridisch goed moet worden vastgelegd. 
De gemeente is aan het inventariseren wie er voor de energietoeslag in aanmerking komt. Er 
zijn nu ca. 860 huishoudens in beeld. De gemeente hoopt op meer informatie om zo iedereen 
te kunnen bereiken die er voor in aanmerking komt. Miranda verwacht rond de 1000 huishou-
dens uit te komen.  
Er zal over gecommuniceerd worden via de Telstar/Eendracht. Dan worden mensen ook gelijk 
geïnformeerd over andere regelingen die er zijn voor tegemoetkomingen. 
 
De gemeente heeft mondkapjes en zelftesten gekregen voor minima-huishoudens en deze 
uitgedeeld. Ook de SWOP en St. Kerk en Zorg verstrekken binnenkort zulke pakketjes. Wat 
overblijft wordt naar maatschappelijke organisaties gebracht die ze naar eigen goeddunken 
kunnen uitdelen. 
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N.a.v. een vraag over de bijzondere bijstand, geeft Miranda aan dat de regel van het vooruit-
betalen is losgelaten. Er wordt nu gevraagd om een bewijsstuk. Hoe bijzondere bijstand aan-
gevraagd moet worden staat niet duidelijk op de website van de gemeente. Miranda zal dit 
signaal doorgeven. 
 
Er zijn in onze gemeente vier soorten bijzondere bijstand: 
- pgb: kan worden aangevraagd voor bv. sportabonnementen. Veel mensen gebruiken het 

om hun internet te kunnen bekostigen. Men kan een aanvraag doen voor internet, maar 
het geld breder inzetten dan (alleen) internet. Bijvoorbeeld voor andere abonnementen. 

- De ASD verwacht dat het voor veel mensen niet duidelijk is dat dit allemaal onder pgb valt. 
Daarom zou het goed zijn om hier aandacht aan te besteden in de Nieuwsbrief. 

- Individuele inkomenstoeslag (geen vooruitbetaling en bewijsstukken voor nodig) 
- bewindvoerderskosten (geen vooruitbetaling voor nodig) 
- rechtsbijstand (geen vooruitbetaling voor nodig, wel bewijsstuk(ken) 
 
Overige opmerkingen: 
• In het nieuwe regeerakkoord wordt gezegd dat de Participatiewet herzien gaat worden. Er 

moet een toereikend bestaansminimum zijn. 
• Niet aangevraagde langdurigheidstoeslag 2021 kan niet meer met terugwerkende kracht 

teruggevraagd worden. 
 

4. Dashboard Werk & Inkomen Q4 2021 
Opmerkingen n.a.v. het dashboard: 
-  Het klantenbestand is in 2021 gedaald van 439 naar 425. Dit zijn mensen die heel moeilijk 

te bemiddelen zijn. Ondanks dat is er in onze gemeente tóch sprake van een daling en is 
dit een goed resultaat. 425 is maar een klein percentage gerelateerd aan het totaal aantal 
inwoners van onze gemeente. Het hangt al jaren rond de 400, ondanks de groei van Pijn-
acker-Nootdorp en de uitbreiding met bijvoorbeeld mensen met een beperking, die vanaf 
2015 onder de Participatiewet vallen.   

-  Samen met de Erasmus Universiteit is binnen het systeem van de gemeente een pro-
gramma gemaakt om mensen intensiever te volgen en afspraken goed vast te leggen. In 
de hoop dat dit bijdraagt aan een nog verdere daling van mensen met een bijstandsuitke-
ring. Mensen ontwikkelen zich en dit kan gebruikt komen om verder te komen in het le-
ven. 

-  Een deel van het voordelig saldo is toegevoegd aan de reserve van het sociaal domein om 
het dit jaar in te zetten bij het Participatiebudget. De bedoeling is dat een deel van het 
overschot van dit jaar ook weer bij het Participatiebudget gevoegd wordt om te kunnen 
investeren in de inwoners. Het wordt bijv. ingezet voor ‘Werken, werken aan en mee-
doen’.  

-  Er is een pilot gaande waarbij bekeken wordt of mensen naast hun uitkering toch een klein 
baantje kunnen hebben waarmee ze iets bijverdienen. Vooral voor mensen met een be-
perking wordt gekeken naar de mogelijkheden en hoe zij gestimuleerd kunnen worden om 
(in deeltijd) te werken.  
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5. Mededelingen gemeente  
o Er wordt op 13 april een kick-off bijeenkomst georganiseerd rondom de nieuwe wet inbur-

gering. De kick-off is wordt georganiseerd om de ketenpartners met elkaar kennis te laten 
maken. Ook de ASD is uitgenodigd en Coby, Ursila en Hetty zullen gaan. Ook Monique 
heeft interesse. Informatie volgt nog.  

o De gemeente heeft nog geen nieuwe mensen mogen verwelkomen die inburgeringsplichtig 
zijn en onder de nieuwe wet vallen. Het hele werkproces is ingericht, nu is het wachten op 
de mensen. 

o De ASD is benieuwd of de nieuwe burgemeester nog kennis komt maken. Piet zal hem uit-
nodigen en als hij langs wil komen zal Miranda het verder regelen. 

 
6. Advieskalender 

De kalender zal zich na de verkiezingen langzaam gaan vullen. Voorgesteld wordt de ASD ver-
gadering van maart te laten vervallen als we in die maand ook de studiedag hebben. 

 
7. Vaststelling concept verslag 14 december 2021 en A&A-lijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Aandachts- en Actiepuntenlijst: 
1. Piet verwacht geen nieuwe feiten meer. Kan er af. 
2. Lokale monitor FNV 2021: onze gemeente heeft niet gereageerd. Jessica zal via de schil la-
ten weten wanneer de monitor van 2022 gaat plaatsvinden. Kan er af. 
5. Rob IJsselmuiden houdt een vinger aan de pols. 
7. Kan er af 
8. Komt aan de orde bij de studiedag. Kan er daarna af. 
 
C. Iedere energietransitie heeft vooral consequenties voor deze groep mensen. 
 

8. Studiedag ASD 
 De studiedag zal op woensdag 30 maart a.s. plaatsvinden bij de Smulhoeve. De Koepel Advies-

raden Sociaal Domein vult het ochtenddeel, in het middagdeel richten we ons op de toekomst 
van de ASD en maken we de jaarplanning. 

 
9. Invulling vacature ASD 

Tot nu toe hebben er 11 mensen gereageerd en 4 gesolliciteerd. Tijdens de gesprekken zal 
ook de studiedag van 30 maart genoemd worden. 
 

10. Afscheid Claudine en Jessica 
 Na vier jaar actief te zijn geweest in en voor de ASD, nemen we vanavond afscheid van  
 Claudine van Boxtel en Jessica van Ruitenburg. Piet bedankt hen voor hun deskundigheid en 

inbreng en overhandigt hen een kleine attentie. Beiden zullen deel gaan uitmaken van de schil 
van de ASD. 
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11. Uitgaande correspondentie 
 In vervolg op de Nieuwsbrief 2021 van de ASD gaan we het Jaaroverzicht 2021 maken. 

 
De gemaakte kosten van de ASD in 2021 zijn als volgt: 
- Presentiegelden voorzitter en leden Wmo-raad:  € 17.661,00 
- Contributie lidmaatschap Koepel 2021:   €      510,00 
- Voorzittersoverleg Haaglanden (Zorgbelang):  €      373,33 
-  Licentie C. de Koning:     €        94,20 

 
12. Ingekomen correspondentie 

- Regiovisie Jeugdhulp: er hebben veel gemeenten samengewerkt en nu wordt de volgende 
stap gezet. We blijven het volgen. 

- Uitnodiging ‘Inspiratiebijeenkomst Normaliseren Jeugd’ d.d. 23-2-’22: iedereen meldt zich-
zelf aan. Monique gaat in ieder geval. 

- Verslag bewonersconsultatie cliëntenparticipatie-begeleiding: de volgende punten vragen 
om extra aandacht: 
• Wat opvalt is dat de gemeente steeds opnieuw medische gegevens nodig heeft die dan 

weer opgevraagd moeten worden bij de huisarts. Het zou goed zijn hier meer lange ter-
mijn beleid over te voeren, zodat dit niet meer nodig is. 

• Mensen met psychische klachten en met een beperking die 18 jaar worden krijgen te 
maken met een andere vorm van begeleiding. De ervaringen hiermee moeten we in de 
gaten houden.  

• De ASD van Delft heeft een paar keer per jaar overleg met cliëntenraden van zorgaan-
bieders. Hoewel er in onze gemeente weinig grote instellingen met een cliëntenraad zul-
len zijn (misschien IPSE, Axxicom, Jeugdformaat of Pieter van Foreest Thuiszorg) kunnen 
we kijken of we bij hen een contactpersoon kunnen vinden waar we regelmatig mee af 
kunnen stemmen. We zullen dit punt toevoegen aan onze actielijst.  

• Mantelzorgers geven aan dat het goed is dat cliënten bij gesprekken met de gemeente 
ondersteund worden door hen, een andere naaste of met behulp van onafhankelijke cli-
entondersteuning. Zij zouden graag op tijd op de hoogte worden gesteld van gemaakte 
afspraken. 

• Brieven van de gemeente zijn niet door iedereen goed te lezen omdat het taalgebruik te 
moeilijk is. Hier moet op gelet worden. 

• De aanwezige ervaringsdeskundigen waren mondig. Maar eigenlijk waren we ook be-
nieuwd naar de mening van de mensen die er niet waren of die zich minder lieten ho-
ren. Die weten we nu niet. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Jos staat als lijstduwer op de ijst van Eerlijk Alternatief en Monique op die van Progressief 
Pijnacker-Nootdorp. Ze zullen beiden geen zitting nemen in de gemeenteraad. 
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 
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