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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

12 juli 2022 
 

Aanwezig:  Jos Arends (vz), Monique Dekker, Lisa Coronado Fernández, Hetty Harmse, Coby 

de Koning, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman en Ad van Winden  

 Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30-20.25 uur) 

Afwezig: Piet van Adrichem, Daniëlle van der Eerden en Sandra van Overveld (verslag) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 In verband met vakantie van Piet is Jos deze vergadering voorzitter. Hij heet alle aanwezi-

gen van harte welkom. Aan de agenda wordt bij agendapunt 7 toegevoegd de terugkop-

peling over LSA. 

 

2. Mededelingen gemeente 

• Wethouder Ilona Jense wordt burgemeester van gemeente Hulst. Bert van Alphen 

heeft de opdracht gekregen met betrokkenen gesprekken te voeren over haar vervan-

ging. 

• Er zijn twee wethouders voor het Sociaal Domein: Marieke van Bijnen en Hanneke van 

de Gevel.  

Momenteel wordt de uitvoeringsagenda opgesteld. Als deze klaar is, zullen de wethou-

ders een keer aanschuiven bij de ASD om de uitvoeringsagenda te bespreken. Miranda 

stuurt de ASD een overzicht toe welke werkvelden onder welke wethouder vallen. 

• Stand van zaken Oekraïners: de woning aan de Dwarskade is in gebruik genomen als 

woonlocatie voor mensen uit de Oekraïne; de overige locaties volgen eind september. 

Mensen die nu in het Van der Valk hotel wonen, kunnen daar blijven tot de uitstroom 

gerealiseerd kan worden. Zij mochten zelf aangeven naar welke permanente locatie 

hun voorkeur uitging. Dit heeft de gemeente niet in alle gevallen waar kunnen maken, 

maar wel zo veel mogelijk. De kinderen gaan nu vooral in Pijnacker en Nootdorp naar 

school. Straks mag men zelf kiezen of de kinderen op hun oude school blijven of dat ze 

naar een school dichterbij gaan. 

Er is een groep Oekraïners die werkt, bijvoorbeeld als interieurverzorger, in de kassen, 

als fitnessleraar, als lerares op een basisschool of als productiemedewerker. Er zijn 

trainingen voor deze mensen om hen te leren wat nodig is om aan het werk te gaan 

(BSN-nummer, Digi-D, bankrekening, etc.). Ook worden ze geholpen met het kritisch 

doorlezen van hun arbeidsovereenkomst, zodat er zo min mogelijk malafide praktijken 

kunnen plaatsvinden.  

• Energietoeslag: inmiddels zijn er ca. 300 aanvragen náást de reguliere toekenningen. 

Circa 30% hiervan wordt afgewezen. Als alle aanvragen afgewikkeld zijn gaat de ge-

meente zich beraden over wie in aanmerking gaat komen voor het resterende budget. 

De gemeente zoekt naar een zo zuiver mogelijke oplossing, zodat ook de mensen die 

niet kunnen/durven aanvragen het toch krijgen.  
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• Er zijn 16 statushouders die onder de nieuwe inburgering vallen. Met hen wordt een 

brede-intake gehouden. De eerste gesprekken vinden deze week plaats. 

 

3. Advieskalender 

 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Bijeenkomst najaar 

- Locatie: de Acker 

- De doelgroep is mensen met een lichte beperking . Een doelgroep die vaak tussen 

wal en schip valt, die weinig mogelijkheden heeft in de arbeidzame wereld en makke-

lijk met verkeerde vrienden in aanraking komt en de verkeerde kant op gaat. Preven-

tie is heel erg belangrijk. 

Hoe komen we met hen in contact? Via scholen voor speciaal onderwijs, praktijk-

scholen, cliëntenorganisatie, MEE, sociaal werkbedrijven (Bloei, Werkze). 

 

De ASD wil deze groep benaderen om te kijken of er behoefte is aan hulp- en coa-

chingstrajecten in het kader van preventie. Informatie verstrekken over de wegen en mo-

gelijkheden die er zijn. 

 

Het is goed om met de gemeente in gesprek te gaan over de vraag wie deze trajecten aan 

kan bieden en om te kijken wat er allemaal al is voor deze doelgroep is. Miranda geeft 

aan dat er in onze gemeente al veel voorzieningen en contacten zijn en dat het goed is 

om eerst het speelveld in beeld te brengen voordat we verder gaan. Mogelijk is de doel-

groep al goed in beeld bij de gemeente, maar dat weet Miranda niet zeker. Voorstel: voor 

de ASD-vergadering op 30 augustus iemand van de gemeente uitnodigen die ons hierover 

kan informeren. 

 

De indruk bestaat dat bovengenoemde groep rond hun 16-17e al in beeld komt van de ge-

meente. Zij krijgen, als ze van school (praktijkscholen, VSO) komen, al een doorstroom-

profiel mee voor het vervolg. Er worden meer problemen verwacht voor kinderen op 

VMBO-kader, VMBO-basis niveau. Kinderen die niet goed kunnen leren uit stabiele, be-

trokken gezinnen, maar waar nauwelijks hulp voor is. Daarom moet de ASD goed in beeld 

krijgen voor welke doelgroep zij de bijeenkomst wil organiseren. 

 

5. Concept verslag 7 juni 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van: 

- Pag. 4, 1e alinea: de vraag van Ursila is nog niet beantwoord. Dit zullen we volgende 

vergadering aan Miranda vragen. 
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6. Digitale bereikbaarheid gemeente 

De ASD heeft van diverse kanten te horen gekregen dat informatie op de website van de 

gemeente lastig te vinden is. Daarnaast vragen mensen zich af waarom er steeds opnieuw 

dezelfde informatie verstrekt moet worden bij een aanvraag. Informatie die al bij de ge-

meente bekend is. 

Ook geeft Coby aan dat er geen twee aanvragen tegelijk ingediend kunnen worden. 

 

De ASD besluit in het derde kwartaal van 2022 een ongevraagd advies uit te brengen met 

de aandacht op klantvriendelijkheid, toegankelijkheid en service . Hierin zullen de vol-

gende punten onder de aandacht worden gebracht: 

- Geef, vóórdat men een aanvraagformulier in gaat vullen, aan welke documenten voor 

de aanvraag nodig zijn, zodat de aanvrager zich goed kan voorbereiden en er niet tij-

dens de aanvraag nog spullen opgezocht moeten worden (waardoor de DigiD aanmel-

ding van de aanvrager na 15 minuten verloopt en hij/zij opnieuw kan beginnen). 

- Bij een nieuwe aanvraag niet wéér dezelfde documenten hoeven toesturen als deze al 

bekend zijn bij en in bezit zijn van de gemeente.  

- Bij aanvragen voor Bijzondere Bijstand staan de verschillende onderwerpen rommelig 

door elkaar. Rubriceer dit meer, omdat het anders voor de aanvrager  veel tijd kost om 

uit te zoeken waar het staat (mede i.v.m. de 15 minuten ‘DigiD tijd’). Ook voor cliënt-

managers blijkt het niet altijd even duidelijk te zijn. 

- Zo begrijpelijk mogelijke taal. 

- Opmerkingen van Rob IJsselmuiden meenemen in het advies. Met name de hint naar 

het landelijk netwerk. 

 

6a.Buurtkracht /Terugkoppeling LSA (=Landelijke samenwerking actieve bewoners) 

Lisa en Daniëlle hebben een videogesprek gehad met Marieke Koot van LSA. LSA is een 

vereniging van bewonersinitiatieven uit het hele land met als doel het inbrengen van be-

wonersperspectief in de wijkaanpak. 

 

Belangrijk voor LSA is om samenwerking te bewerkstelligen tussen formele en informele 

zorg (elkaars krachten te benutten en investeren om tot samenwerking te komen). De 

grootste uitdagingen daarbij zijn: gezondheidsverschillen in de wijk, groeiende eenzaam-

heid, langer thuis blijven wonen van mensen, de vraag hoe vormen we een inclusieve sa-

menleving en het creëren van leefbare, fijne wijken om in te wonen. 

Wat doen ze: kennisdeling, verbinden van netwerken, verzamelen van kennis, organise-

ren bijeenkomsten, belangen behartigen van de organisaties die met hen verbonden zijn, 

etc. 

Aanpak: community-building. Start in de buurt en vanuit de kwaliteit van de bewoners uit 

de buurt. Kijk wat er al is en ga uit van gemeenschapskracht. 

Tips: zoek aansluiting en ga in gesprek. Zorg goed voor de randvoorwaarden en ga op 

zoek naar samenwerking. 

  

De ASD is niet op de hoogte van de bewonersinitiatieven in onze gemeente en weet niet 

of de  LSA bekend is in onze gemeente.  
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Besloten wordt dat, als we signalen krijgen van iets waar LSA bij zou kunnen helpen, we 

met hen contact opnemen. We moeten alert zijn op signalen van burgers. 

De toolkit van LSA is handig om die te kunnen geven aan mensen die een initiatief willen 

organiseren en daarmee het wiel niet meer helemaal uit hoeven te vinden. 

 

Voorstel: de ASD wordt een jaar lang lid van LSA om te kijken wat LSA kan betekenen voor 

onze gemeente. 

 

7. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen. 

 

8. Ingekomen correspondentie 

- Voor deelname aan de GGZ bijeenkomst Rivierlanden is geen interesse. 

- Jaarverslag adviesraad Delft: dit spreekt de ASD erg aan. Het is goed om het jaarverslag 

op deze manier onder de aandacht te brengen via de Telstar/Eendracht. De ASD wil 

graag in deze richting denken voor het komend jaarverslag.  

 

9. Rondvraag 

- Ellen Boszhard is een nieuw lid van de schil, zij is arts bij GGD Haaglanden. Monique 

deelt een magazine uit wat sinds kort door hen uitgegeven wordt. Ellen heeft gevraagd 

om tips en suggesties vanuit de ASD. 

 

Ten slotte sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en inbreng.

   


