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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
10 mei 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: Monique van der Veken (19.30-20.10 uur), Yvonne Post 

(19.30-20.45 uur) en Miranda Hartland (19.30-21.15 uur) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Kennismaking met Monique van der Veken, teamleider Participatie 
Monique van der Veken stelt zich kort voor en vertelt waar zij nu met haar team mee 

bezig is. Er is o.a. gestart met een pilot van een consulent werk (en inburgering) èn een 

consulent inkomen. Een jaar lang wordt er bij een kleine groep bijstandsgerechtigden 

gekeken of dit beter werkt dan één consulent voor beide disciplines. Is het eindresultaat 

beter en kunnen ze meer tijd geven aan mensen die extra aandacht nodig hebben? Elke 

drie maanden wordt er geëvalueerd. Er is nu mee gestart, omdat de Wet Inburgering 

ook net ingevoerd is. Monique zal het plan van aanpak met de ASD delen. Indien ge-

wenst kan de ASD hier feedback op geven. 

Mensen die onder de nieuwe Wet inburgering vallen zijn al wel aan onze gemeente ge-

koppeld, maar nog niet gearriveerd. Er moet eerst huisvesting voor hen gevonden wor-

den. 

Ook de tussengroep gaat opgevangen worden op de manier waarop de mensen die on-

der de nieuwe wet inburgering vallen, opgevangen worden. 

 

De ASD vraagt hoe het staat met de vergoeding van extra kosten die gezinnen maken bij 

de opvang van Oekraïners. Monique en Miranda geven aan dat hiervoor een landelijke 

toezegging was gedaan, maar dat deze is teruggedraaid. Binnenkort krijgen de vluchte-

lingen een extra toelage bij het leefgeld van het Rijk. Van die extra toelage kunnen ze 

hun opvanggezin een vergoeding geven voor onderhoud. Over de hoogte daarvan moe-

ten de gastgezinnen en Oekraïners zelf een afspraak maken, daar bemoeit de gemeente 

zich niet mee. De COA heeft hiervoor normbedragen vastgesteld. 

 

3. Voortgang kindertoeslagaffaire 
Yvonne Post licht de presentatie toe over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslagenaf-

faire (KOT). De presentatie zal na de vergadering toegestuurd worden. 

Gedupeerden kunnen zich nog steeds melden t/m december 2023. Eerst kreeg de ge-

meente alle namen door van de gedupeerden. Vanaf september 2021 krijgt de ge-

meente alleen nog de namen door van mensen die bij de Belastingdienst aangegeven 

hebben dat zij hulp willen van de gemeente. Dit betreurt de gemeente, omdat zij graag 
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zo veel mogelijk gedupeerden wil helpen. Daarom wordt er goed en vaak over gecom-

municeerd in de Telstar/Eendracht, op de website en via social media. 

  

4. Dashboard Werk & Inkomen Q1 2022 
Het dashboard over het eerste kwartaal van 2022 laat positieve resultaten zien. Kans-

rijke beroepsgroepen en op dit moment zijn de zorg en groen. 

 

5. Mededelingen 
- Energietoeslag: er zijn rond de 600 toeslagen uitgekeerd. Er zijn nog 160 aanvragen 

binnengekomen van mensen die het nog niet hebben gekregen, maar wel denken er-

voor in aanmerking te komen (de gemeente is meegegaan met de richtlijn van de lan-

delijke overheid dat mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in 

aanmerking komen voor de energietoeslag). 

- Opvang Oekraïners: de gemeente is nu vooral bezig met mutaties. Mensen die van 

gemeentelijke opvang naar familie elders in het land willen of die een andere plek 

zoeken die beter bij hen past. Inmiddels zijn er 100 Oekraïners in het Van der Valk-

hotel, 84 die bij particulieren wonen en 20 die geregistreerd staan bij de gemeente 

als arbeidsmigrant. Vanaf week 19 wordt gestart met intakegesprekken. Het gaat om 

een brede intake met maatschappelijke begeleiding. De gezinssituatie wordt in kaart 

gebracht, dagbesteding of werk gezocht, etc. Bij het zoeken naar werk speelt het 

Werkgeversservicepunt een belangrijke rol.  

Vanaf 9 mei zijn twee taallessen gestart voor Oekraïense kinderen. 

 

Miranda heeft contact gehad met de SWOP en Carol heeft aangegeven dat zij zich 

niet gepasseerd voelde en dat zij het signaal niet herkende. Er wordt nog steeds in-

tensief contact onderhouden met de SWOP.  

 

6. Advieskalender 
 Pas na de coalitievorming zal de Advieskalender weer aangevuld worden. De komende 

periode zal de ASD vooral geïnformeerd worden. 

 

7. Vaststelling concept verslag 12 april 2022 + A&A-lijst 
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- Pag. 6, n.a.v. verslag, vacatiegeld: Daniëlle heeft bij het UWV nagevraagd wat (in ge-

val van een (WIA-) uitkering) de peildatum is voor de vergoeding voor het ASD-werk. 

Het blijkt dat de periode waarover de betaling gaat, leidend is en niet het moment 

van betaling. Daarbij werd wel aangegeven dat het belangrijk is schriftelijk te kunnen 

aantonen over welke periode de betaling gedaan is. 
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A&A-lijst: 
2.  Joop van Rossem en Edward de Bruin (resp. voorzitter en secretaris) van het Platform 

VG Haaglanden komen volgende vergadering. Sandra stuurt bij die agenda de 

nieuwsbrief van het platform mee. 

3. Piet zal bij Rob navragen of hij contact heeft gehad met de webdesigner.  

 Coby geeft aan dat het lijkt alsof er nog niets is aangepast. Het is nog steeds niet ge-

bruiksvriendelijk en de instructies zijn onvoldoende helder. Misschien moet de ASD 

een ongevraagd advies geven. Er moet duidelijkheid komen over hoe laagdrempelig 

de gemeente e.e.a. wil hebben. Dit zal voor de volgende vergadering geagendeerd 

worden. 

 

8. Jaarplanning 
 Aandachtspunten/te organiseren activiteiten voor 2022: 

• Inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp. 

De gemeente hanteert voor Wmo-cliënten het door de overheid vastgestelde abon-

nementstarief van € 19,00 per maand voor huishoudelijke hulp. Hier kunnen alle 

Wmo-cliënten gebruik van maken, ook de mensen die voldoende inkomen hebben 

om deze hulp zelf te betalen. De ASD vraagt zich af of hierdoor mensen die van min-

der rond moeten komen misschien niet financieel ondersteund kunnen worden voor 

hulp die zij echt nodig hebben.  

 

• De ‘jonge oudere’ voorbereiden op het ouder worden. 

Naar aanleiding van de notitie ‘Het verschil durven maken’, dat in opdracht van de 

VNG is opgesteld, komt de vraag aan de orde wat in onze gemeente nodig is om 

mensen beter voor te bereiden op het ouder worden? Waar zijn inwoners zelf ver-

antwoordelijk voor en waarvoor mogen zij een beroep doen op de overheid? 

Hoe kan je het zo toekomstbestendig mogelijk organiseren dat ouderen op een pret-

tige manier in onze gemeente kunnen blijven wonen? Hoe kunnen mensen zich fi-

nancieel voorbereiden op hun oude dag? Hoe kan je mensen weer in hun kracht zet-

ten (reabling)? 

Voorstel: informatieavond organiseren in het najaar. O.a. de SWOP voor uitnodigen. 

 

• Buurtkracht 

Lisa en Daniëlle willen dit graag verder onderzoeken. Wat doet het Landelijk Samen-

werkingsverband Actieve bewoners (LSA, een landelijke vereniging voor bewoners-

groepen die zich sterk maken voor hun wijk) en wat zou het bij kunnen dragen aan 

onze gemeente? Als we hier meer over weten, zou Piet graag in gesprek gaan met de 

voorzitters van de buurtkernen van onze gemeente. 

Ook het nut en effect van een burgerberaad is een interessant onderwerp om uit te 

zoeken. 

Buurtkracht zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering. 
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9. Uitgaande correspondentie 
 Geen aanvullingen. 

 

10. Ingekomen correspondentie 
Sandra zal navragen waarom de nieuwe ASD-leden nog geen nieuwsbrieven van Stimu-

lansz ontvangen. Schulinck is wel gelukt. 

 

11. Rondvraag en sluiting 
- ASD vergadering 12 juli: Piet en Daniëlle zijn op vakantie. Jos is dan voorzitter. 

- Monique is bij de Vrijheidsmaaltijd geweest. Dit is een mooi initiatief. 

- Het was een mooie en goed bezochte 4 mei herdenking, er waren veel jongeren en 

kinderen aanwezig.  

- De ASD leden kunnen deelnemen aan webinars en trainingen die door de Koepel van 

Adviesraden worden georganiseerd, omdat de ASD lid is van de Koepel. Bijeenkomsten 

voor deskundigheidsbevordering kunnen bijgewoond worden, maar vóór aanmelding 

graag even afstemmen met Piet. 

- Tijdens de startbijeenkomst Inburgering hebben veel organisaties zich gepresenteerd 

en zijn de verschillende routes duidelijk gemaakt. Er wordt door de gemeente behoor-

lijk geïnvesteerd in het goed laten inburgeren van nieuwe inwoners. Ze zullen er veel 

aan hebben.  

- 1 Oktober is er een Buddy sportdag. Er worden nog buddy’s en cliënten gezocht om 

mee te doen. Daniëlle zal Ad informatie toesturen. 

 

De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 


