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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

7 juni 2022 
 

Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Jos Arends, Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, 

Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Ad van Winden en Sandra van 

Overveld (verslag) 

 Namens de gemeente: Iris Sterkenburg (19.30-20.15 uur) en Wijnand Kort 

(19.30-20.50 uur) 

Afwezig: Lisa Coronado Fernández en Saskia Wiegman 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Agendapunt 9 komt te vervallen en wordt 
doorgeschoven naar een volgende vergadering. 

 

2. Maatregel Interventieplan Grip op het sociaal domein: Stand van zaken P1 Jeugd: norma-
liseren en de-medicaliseren 
Iris Sterkenburg brengt de ASD op de hoogte van de stand van zaken. Begin 2022 is er een 
projectplan gemaakt voor de doorontwikkeling, nu worden de actielijnen verder uitge-
werkt. Dit bestaat o.a. uit: 
- Een animatiefilmpje voor inwoners en één voor de professionals (uit de hulpverlening 

en uit het onderwijs). Eerst wordt die voor inwoners gemaakt en gekeken of die aan de 

vraag beantwoordt. Het filmpje kan ook gebruikt worden om het gesprek aan te gaan. 

- Vragenlijst JGZ. Voor de vragenlijst wordt gekeken naar de landelijke vragenlijsten van 

de GGD. Deze worden 3x in de ontwikkeling van het kind ingezet: eind basisschool en 

2x op het voortgezet onderwijs. Het onderwijs speelt een grote rol in signaleren en on-

dersteunen. Daarom is de samenwerking tussen gemeente en scholen zo belangrijk bij 

het normaliseren. 

- Menu kaart/sociale kaart: de menukaart is voor de scholen, de sociale kaart is op de 

website van de gemeente te vinden. Om deze laatste aan te vullen of te wijzigen kost 

moeite. 

- Met de contractmanager jeugd wordt gekeken welke jeugdaanbieders het grootst zijn 

en wat ze te bieden hebben. 

 

Iris zal de ASD regelmatig op de hoogte houden van hoe de actielijnen zich verder ontwik-

kelen.  

 

3. 2e Voortgangsrapportage interventieplan Grip op het Sociaal domein + het overzicht nog 
uit te werken maatregelen 
Jeroen Diehl licht de voortgang en het overzicht toe. Er is meer bespaard dan van te voren 

was beraamd. 13 Maatregelen lopen al, 11 maatregelen staan in de planning. Hiervoor is 

voor 2022/2023 extra personeel aangetrokken, waardoor de werkdruk iets af zal nemen. 
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Toelichting op een aantal resultaten: 

• Wat betreft de kwaliteit:  

- Het aantal bezwaar- en beroepsprocedures is weer verder gedaald, o.a. door 

de afwijzing goed toe te lichten. 

- Aan het begin van 2022 is er een piek geweest in het aantal klachten, dit had 

te maken met de lange wachttijden. Dat is inmiddels opgelost. De wachttijden 

zijn weer binnen de 8 weken dat de beschikking er moet liggen.  

- Over de toegang en contractmanagement met de aanbieders wordt steeds 

beter gecommuniceerd. Dit werpt z’n vruchten af. Trajecten worden korter en 

de mensen zijn tevredener. De druk op de toegang blijft heel hoog (qua aantal 

èn complexiteit). 

- De ambulante teams zullen op een later tijdstip gevormd worden 

(2023/2024). Er is nu te weinig tijd om het goed vorm te geven. 

• Het college heeft aangegeven dat op huishoudelijke hulp wel een kostenbeheers-

maatregel kan komen. De ASD wordt t.z.t. gevraagd of ze daar een mening over 

heeft. 

• Er wordt samenwerking gezocht met verschillende aanbieders. Met hen worden af-

spraken gemaakt over verschillende werkvelden. 

De bedoeling is dat de voortgangsrapportage op 21 juni voorligt bij het college. 

 

Opmerkingen en vragen vanuit de ASD: 
- Het zou goed zijn als in de inleiding ook iets over de kwaliteit wordt geschreven. Niet 

alleen de nadruk leggen op kostenbeheersing, maar juist ook op kwaliteit. Het stuk 

geeft inzicht in hoe de kwaliteit van de ondersteuning verbeterd is.  

- De ASD zou ook liever zien dat de titel van het stuk ‘Interventieplan’ zou zijn en niet 

‘Interventieplan kostenbeheersing’. Dan ligt de nadruk te veel op kosten. 

- De ASD vraagt zich af of alle huisartsen nu gebruik maken van een praktijkondersteu-

ner. Jeroen antwoordt daarop dat het aanbod om er gebruik van te maken voor alle  

huisartsen geldt, maar hij niet weet of ze dat ook doen. (Voor)schools maatschappe-

lijk werk wordt ook steeds belangrijker en meer gebruikt. Dit ontlast de POJ-ers. 

- Wat betreft de toename van huishoudelijke hulp: zou de gemeente de eigen bijdrage 

inkomensafhankelijk kunnen maken? De ASD vraagt zich af of de gemeente dit zelf 

kan doen of dat ze op de landelijke overheid moet wachten. Het college zal hierover 

moeten beslissen. 

- In het kader van WLZ vraagt de ASD zich af of er wel eens over het shared savings 

principe is nagedacht en gesproken is met een zorgkantoor? Volgens Jeroen gebeurt 

dit met zorgkantoor DSW. Er zijn pilots gestart, maar er zou  harder naar gezocht kun-

nen worden. Dan haal je ook meer het kwaliteitsaspect naar voren. 

 

Jeroen zal de bijgewerkte versie zo snel mogelijk naar de ASD sturen.  

De raadsleden krijgen t.z.t. ook de monitor sociaal domein en de ervaringsmeter toege-

stuurd. De ASD doet de suggestie om deze stukken ook te bespreken in de Klankbord-

groep. Jeroen zal dit afstemmen met Martin Groen. De ASD zou deze stukken ook graag 
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ontvangen. 

 

4. Mededelingen gemeente 

• Stand van zaken opvang Oekraïners: er zitten 100 Oekraïners in het Van der Valk hotel 

en ca. 80 bij gastgezinnen. Er zijn wel enkele mutaties van mensen die vertrekken en 

nieuwe mensen die arriveren. Er komen vier locaties waar mensen maximaal 3 jaar 

kunnen verblijven. Omwonende bewoners worden hierover geïnformeerd. Eén locatie 

is op korte termijn beschikbaar, de overige drie in september. 

De ASD vraagt of er specifieke scholen zijn aangewezen voor de Oekraïense kinderen 

of dat zij naar de school mogen in de wijk waar ze wonen. Wijnand zal dit navragen bij 

Miranda. 

• Energietoeslag: eind april is de toeslag aan 510 bijstandsgerechtigden uitbetaald. Er 

zijn inmiddels 362 aanvragen binnengekomen na openstelling tot 120% van het soci-

aal minimum. Deze worden nu afgehandeld. De verwachting is dat het binnen de wet-

telijke termijn van 8 weken allemaal afgehandeld kan worden, omdat het budget van 

de gemeente toereikend is. Wijnand weet niet of er nog extra acties ingezet worden 

om nog meer mensen ‘tot 120%’ te bereiken. Dan zullen ook andere communicatieka-

nalen dan de Telstar/Eendracht gebruikt moeten worden. 

 

5. Advieskalender 
Geen wijzigingen. 

 

6. Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden 
 Joop van Rossum en Edward de Bruin lichten het werk van het Platform toe. Ze spelen in 

op vragen uit de praktijk. Op vragen van ouders van de kinderen, het toelichten van wet-

telijke regelgeving en het maken van voorlichtingsboekjes ‘op niveau’. 

Het contact met ouders van kinderen die vallen onder de WLZ is goed, maar het is moei-

lijk om ouders te vinden en te spreken van kinderen met een lichtverstandelijke beper-

king die vallen onder de Wmo. Daarom is het ook moeilijk om, op basis van een ouderini-

tiatief, een groepswoning te organiseren voor kinderen met een lichtverstandelijke be-

perking die onder de Wmo vallen (mede door het pgb voor deze groep veel lager is dan 

dat voor WLZ-jongeren).  

Ook probeert het platform de contacten met scholen beter aan te halen (praktijkscholen, 

ZMLK-scholen, werkers bij Bloei, etc.). 

 

In het najaar zou de ASD een themabijeenkomst kunnen organiseren over de ondersteu-

ning van mensen met een lichtverstandelijke beperking. Als we dit serieus overwegen, 

kunnen we Jan Zandijk uitnodigen en ook MEE. Bovendien kunnen we altijd een beroep 

op het platform doen (contactpersoon is dan Edward). De ASD gaat het in overweging ne-

men. 
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7. Concept verslag 10 mei 2022 + A&A-lijst 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- Pag. 1, punt 4, voortgang kindertoeslagaffaire: Ursila zou graag willen weten of er door 

de gedupeerde mensen al eerder een beroep op de gemeente was gedaan, vóórdat de 

toeslagaffaire aan het licht kwam.  

 

A&A-lijst: 
2. Piet heeft contact gehad met Rob IJsselmuiden. Rob gaat navragen of mensen het nu 

duidelijker vinden dan voorheen of niet. Is er niets veranderd, dan kan de ASD evt. on-

gevraagd advies over betere digitale bereikbaarheid van de gemeentelijke website uit-

brengen. 

 

8. Bijeenkomst najaar 2022 
 De ASD gaat zich beraden op het thema ‘Ondersteuning van jongeren met een verstande-

lijke beperking die aangewezen zijn op de Wmo’ voor de bijeenkomst in het najaar. Dani-

elle wil graag meedenken en Piet stuurt de ASD leden een mail met de vraag wie haar 

daarbij wil helpen. Piet zal Jan Zandijk benaderen. Voorstel: half oktober.  

 Hier komen we de volgende vergadering op terug. 

 

9. Buurtkracht 
Daniëlle en Lisa spreken elkaar binnenkort. Het agendapunt wordt doorgeschoven naar 

een volgende vergadering.  

 

10. Uitgaande correspondentie 
 Geen aanvullingen. 

 

11. Ingekomen correspondentie 
- Sandra zal navragen waarom Ursila nog niet de nieuwsbrieven van Schulinck  

ontvangt. 

 

12. Rondvraag en sluiting 
- De vergadering van 6 september proberen we te verschuiven naar 30 augustus. Piet 

zal e.e.a. communiceren. In verband met de afwezigheid van Piet in de juli vergade-

ring, zal Jos voorzitter zijn èn trakteren. 

- Omdat Ad actief is bij de opvang van de mensen uit de Oekraïne, wordt hij vaak door 

betrokkenen benaderd als er iets aan de hand is. Dit meldt hij in de adviesraad, maar 

het is niet de rol van de adviesraad om werkprocessen te beoordelen. Het blijft de 

verantwoordelijkheid van de mensen zelf en van de betrokken organisaties om dit zo 

nodig bij de gemeente aan te kaarten. 

- Jos laat zien hoe de ASD Delft haar jaarverslag op één pagina in de Delft op Zondag 

heeft gepresenteerd aan de burgers van Delft. Het ziet er erg overzichtelijk uit. Mis-

schien is dit ook een goed idee voor onze ASD, een pagina in de Telstar/Eendracht. 
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Piet krijgt van Jos de pagina van de Delft op Zondag als voorbeeld voor dit jaar. 

 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng. 


