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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

1 november 2022 

 

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

ronado Fernández, Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman,  

 Ad van Winden en Sandra van Overveld (verslag) 

 Namens de gemeente: Miranda Hartland (19.30- 21.45u), Jeroen Diehl (19.30-20.05u), 

Sharon van Belzen (19.30-20.50u) en Lauren Hoogen Stoevenbeld (19.30-21.45u)  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Nico Brandts is ziek, waardoor agendapunt 4 komt te 

vervallen. 

 

2. Twee experimenten m.b.t. het deelgebruik van scootmobiels (toelichting Jeroen Diehl) 

Er worden twee pilots gestart met het aanbieden van scootmobiels in deelgebruik. Deze gaan 

plaatsvinden bij woonlocatie ‘Laan der zeven linden’ in Delfgauw en bij de woonlocatie aan de 

Keurmeesterstraat in Pijnacker. In Delfgauw zijn al gesprekken gevoerd met de bewonerscommis-

sie, met woningcorporaties (waaronder Vestia) en de SWOP.  

 

Bedoeling van de pilots is te leren hoe het is om scootmobiels gezamenlijk te laten gebruiken door 

mensen die problemen hebben met hun mobiliteit. Vragen die hierbij spelen zijn o.a.: hoeveel 

scootmobiels heb je nodig om er niet naast te grijpen, hoe ga je het reserveringssysteem en het 

beheer doen.  

 

De doelgroep bestaat uit mensen die nu al een scootmobiel gebruiken. Hun eigen scootmobiel 

blijft staan en wordt alleen gebruikt als de scootpool tekort schiet. Mensen die meedoen met de 

scootpool hoeven tijdens hun deelname geen eigen bijdrage meer te betalen. De mensen die nu 

een scootmobiel hebben, zijn nog niet gevraagd om mee te doen. Mensen kunnen ook uit de 

scootpool stappen als het ze niet bevalt. 

Er wordt bijgehouden hoe vaak de scootmobiels gebruikt worden en hoe ver er mee gereden 

wordt. Niet per gebruiker, maar per scootmobiel.  

Er zullen maandelijks deelnemersgesprekken gevoerd gaan worden om te peilen hoe het bevalt 

en tegen welke problemen men aanloopt. De SWOP is ook aanwezig in het gebouw ‘Laan der ze-

ven linden’ en kan zo nodig ook helpen. 

Het is de bedoeling dat bij positieve ervaringen op den duur ‘woonlocatie’-gericht wordt inge-

voerd.  

 

De reden waarom de pilot wordt gedaan is kostenbeheersing en een bijdrage leveren aan het op-

lossen van het stallingsprobleem van scootmobiels. Het gebeurt wel eens dat mensen geen 

scootmobiel kunnen krijgen, omdat er geen stallingsmogelijkheden zijn. 

Op dit moment rijden er ca. 375 scootmobiels rond waarvan de huur rond de € 1.000,00 per stuk 

per jaar is.  

 

Planning: eerst worden gesprekken gevoerd met betrokkenen, daarna wordt het college ingelicht, 

dan wordt de raad ingelicht en daarna wordt er een beslissing genomen. Met het college is afge-

sproken dat maatwerk mogelijk is, bijvoorbeeld voor mensen die een aangepaste scootmobiel no-

dig hebben. Of de pilot verder uitgerold wordt, wordt beslist na de evaluatie aan het einde van de 

pilot. 
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De ASD vindt de mate van tevredenheid van de gebruikers, goed onderhoud van de scootmobiels 

en een goede instructie (i.v.m. de veiligheid) belangrijk.  

De ASD is benieuwd hoe het gaat lopen en wordt graag op de hoogte gehouden. 

 

3. Verordening en beleidsregels Wmo 

Lauren Hoogen Stoevenbeld en Sharon van Belzen lichten de voorgestelde wijzigingen in de veror-

dening en de beleidsregels Wmo met behulp van een presentatie toe. Wijzigingen in de verorde-

ning leiden ook tot wijzigingen in de beleidsregels. Vandaar dat allebei de stukken tegelijk ter ad-

visering voorgelegd worden aan de ASD. 

 

Toelichting aanpassingen in de verordening 

De huidige verordening dateert uit 2018, dus er is inmiddels e.e.a. veranderd. Aanleiding voor de 

wijzigingen is bijvoorbeeld nieuwe rechtspraak of indexatie, waardoor tarieven niet meer klop-

pen. Verder hebben sommige wijzigingen als doel om de regelgeving voor Wmo en voor jeugd-

hulp zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Bij het doorvoeren van de wijzigingen is er 

ook aandacht voor de leesbaarheid van de tekst. 

 

Aanvullende opmerkingen: 

• 3.2.2: de maatwerkvoorziening mag niet anti-revaliderend zijn.  

• 6.1.4: het pgb mag alleen besteed worden aan de ondersteuning die is toegekend.  

• 6.4: als het college het primaat verhuizen toekent, moet er een verhuiskostenvergoeding be-

taald worden. Dit wordt alleen uitbetaald als de cliënt echt verhuisd is naar een passende wo-

ning. Er wordt een breed onderzoek gedaan of primaat verhuizen de passende oplossing is en 

er wordt meegedacht/-gezocht naar een passende woning.  

• 7.1.6: het concrete bedrag wordt vastgesteld door het college en opgenomen in de nadere re-

gels. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en is niet langer afhankelijk van de Metropoolre-

gio.  

• 7.2.2: eigen bijdrage: 

- € 19,00 voor maatwerkvoorziening 

- een extra eigen bijdrage voor algemene voorzieningen (tijdelijk, bv kortdurende huishoude-

lijke hulp als je uit het ziekenhuis komt, ontlasting van een mantelzorger, etc). Hiervoor ko-

men t.z.t. vouchers met een lager (aantrekkelijk) tarief. 

 

Toelichting wijzigingen in de beleidsregels 

- 3.5: De voorziening moet terugbetaald kunnen worden door iemand met een inkomen op bij-

standsniveau. Het gaat hierbij om voorzieningen tot een bedrag van € 2.900,00 voor hulpmid-

delen en woningaanpassingen.  

- Hoe ze dit moeten regelen, moeten ze zelf uitzoeken. Hierbij worden ze niet begeleid door 

iemand van de gemeente. Vanuit de Participatiewet is het mogelijk om een bedrag te lenen 

bij de gemeente. Hierover kan een Wmo-consulent de cliënt informeren. 

- 5.3.3.: Hier is een infografic van gemaakt om e.e.a. voor mensen duidelijk te maken. 

 

De verordening wordt door de raad vastgesteld, de beleidsregels door het college. De ASD wordt 

gevraagd uiterlijk 28 november advies uit te brengen. 

 

4. Verordening leerlingenvervoer 

Komt te vervallen. 
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5. Actieplan bestaanszekerheid 

Bestuur en ambtelijk apparaat maken zich zorgen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen 

en inflatie voor (de bestaanszekerheid van) onze inwoners. Zij vragen zich af wat de gemeente 

voor aanvullende maatregelen kan treffen, waardoor mensen niet tussen wal en schip vallen. 

Het is de bedoeling dat er, na gesprekken met stakeholders en ASD, een actieplan wordt voorge-

legd met een bijbehorende budgetaanvraag. 

 

• Welke verandering ziet de ASD als gevolg van inflatie en energieprijzen? 

- Veel ouderen gaan bewust dingen laten (om te bezuinigen), waardoor de eenzaamheid zal 

toenemen. 

- Moeilijk om kwaliteitsvoedsel te kopen met een klein salaris (groente/fruit). 

- Kinderen die naar school gaan zonder ontbijt.  

- Geen mogelijkheid om bijv. Sinterklaas of verjaardagen te vieren. 

- Hoge prijzen huurwoningen, hoge energiekosten  weinig geld voor energiebeperkende 

maatregelen. 

- Mensen die ‘scheef wonen’ die niet kunnen verhuizen i.v.m. de hoge energie- en huizenprij-

zen. 

- Contracten fluctueren, waardoor het lastig is om te kijken wat goed is. Angst en stress voor 

wat hen te wachten staat. 

- Meer klachten door de stress die mensen hebben. 

- Vrijwilligers die een tweede baan moeten nemen om in hun levensonderhoud te kunnen 

voorzien, waardoor de vrijwilligerspool opdroogt, mantelzorgen moeilijker wordt, e.d.. 

- Huurwoningen moeten straks ook gaan voldoen aan energielabel C. Er zal een eigen bijdrage 

gevraagd gaan worden voor de aanpassingen (transitie). 

- Mensen die een hoge zorgverzekering hebben gaan niet meer naar de dokter of de tandarts. 

 

Vooral kinderen zijn vaak de dupe. Daarom wil de gemeente gesprekken gaan voeren met 

scholen.  

 

• Zijn er specifieke doelgroepen die nu in de knel komen? 

 - Mensen die met een klein salaris in oude, niet goed geïsoleerde huizen wonen en juist nu in 

de problemen komen terwijl ze weinig geld hebben. Geen geld voor energiebeperkende 

maatregelen. 

  

• Welke kansen/oplossingen ziet de ASD om mensen verder te helpen? 

- Een informatiepunt inrichten bij de gemeente waar mensen met vragen terecht kunnen en 

voorlichting kunnen krijgen. Wegwijzer: loketfunctie voor mensen die nog niet in een bij-

standstraject zitten maar wel problemen ervaren. 

- Buurtkastjes en andere, nieuwe initiatieven om vanuit de samenleving hulp te geven. 

- Maatschappelijke organisaties (kerken, Voedselbank) verruimen het aantal mensen wat deel 

mag nemen aan aanbod en activiteiten. 

- Aanpassen van de gemeentelijke belastingen: dit is tot nu toe gedaan voor de doelgroep tot 

110%, maar moet misschien ook uitgebreid worden. 

- Twee maatregelen zijn binnen onze gemeente al toegepast: de verhoging van het budget 

maatwerkondersteuning en de uitbreiding van de doelgroep voor de energietoeslag. 

- Aan scholen vragen wat zij merken aan en wat zij en de gemeente kunnen doen voor kin-

deren die komen uit gezinnen die gevolgen ondervinden van de stijgende energieprijzen en 

inflatie. 
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- Mensen die de tegemoetkoming in de energiekosten (€ 190,00 in november en in december) 

niet nodig hebben de mogelijkheid bieden dit geld te storten in een pot waarmee lokaal 

mensen geholpen kunnen worden.  

- Gebouwen openstellen voor een bakje koffie of om een warme plaats te bieden (bv. biblio-

theken, Cultura) 

 

Hoe groot is het probleem? 

• Minima  zij zijn in beeld bij de gemeente; 

• De groep mensen die niet in beeld is bij de gemeente, maar nu wel in de problemen raakt en 

vaak niet om hulp vraagt. Miranda geeft aan dat er door vroegsignalering wel een toename 

van huishoudens in problemen geconstateerd wordt. Zo komen deze mensen toch in beeld bij 

de gemeente. De gemeente benadert deze mensen, maar het is aan henzelf of ze hulp willen 

of niet.  

 

T/m november kan de ASD nog suggesties aanleveren bij Miranda. 

 

6. Mededelingen gemeente 

- De energietoeslag is voor de helft van het bedrag ook toegewezen aan 85 aanvragers die aan 

de nieuwe voorwaarden voldeden. 

- Themabijeenkomst Sociaal Domein op 18 oktober: Piet heeft een waardevol en goed verhaal 

gehouden over de rol van de ASD. Het was boeiend om met de aanwezigen de Monitor Sociaal 

Domein door te nemen. 

 

7. Advieskalender 

 Voor de volgende vergadering:  

- Leerlingenvervoer (Nico); 

- 3e Voortgangsrapportage interventieplan Grip op het Sociaal domein (Jeroen) 

- Vergaderschema 2023 

 

8. Verslag 11 oktober en A&A-lijst 

Beiden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 

 

9. Aandachtspunten advies Verordening en beleidsregels Wmo 

- Beleidsregels 3.5: € 2.900,00 voor hulpmiddelen en woningaanpassingen, is dit incl. of excl. 

rente? Het is belangrijk rekening te houden met renteontwikkelingen en de jurisprudentie er 

op na te kijken. 

- En mensen zouden geholpen/begeleid moeten worden hoe ze aan het geld kunnen komen, 

welke ondersteuning daarvoor mogelijk is, wat de consequenties zijn van dit traject, e.d. Het 

gaat om een flink bedrag. 

- De ASD is voorstander van aansluiting bij de H5, omdat het een inhoudelijke samenwerking is 

en er zodoende alvast voorgesorteerd wordt op de ontwikkeling om aan te sluiten bij de H5. 

- In z’n algemeenheid positief dat teksten helderder en beter leesbaar zijn geworden. 

- Wat betreft regelingen die vallen onder participatie en schuldhulpverlening: als mensen er nu 

gebruik van kunnen maken gaat de ASD er van uit dat, als dit niet langer onder de Wmo valt 

maar overgedragen wordt aan de betreffende afdelingen, deze mensen goed begeleid worden 

en er geen nadelige gevolgen van ondervinden.  

- Vouchers voor huishoudelijke hulp (voor iedereen) is een positieve ontwikkeling. Belangrijk dat 

hier goed over gecommuniceerd wordt.  
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- De informatievoorziening moet duidelijk zijn. 

 

10. Uitgaande correspondentie 

 Geen aanvullingen 

 

11. Ingekomen correspondentie 

Verslag regionaal overleg voorzitters ASD, punt 4: als er iemand van onze ASD op 14 december 

aan wil sluiten bij de bespreking van de Woonzorgvisie is dit mogelijk. 

  

 Aanvulling: 

011122: Nieuwsbrief Werk & Inkomen: Sandra vraagt na waarom Daniëlle de nieuwsbrief niet 

ontvangt. 

Het lukt Coby niet om bij de digitale redactievergadering aan te schuiven. Zij zou graag weer fysiek 

vergaderen. Piet zal navragen of dit mogelijk is. 

 

12. Rondvraag en sluiting 

- Agendapunt 5, bijlage 4: voorgesteld wordt de lijst met maatregelen en ontwikkelingen van de 

Rijksoverheid naar de schil te sturen met de vraag wat aanvullend gedaan kan worden en hoe 

groot de deelnemers denken dat het probleem is. Piet zal Miranda vragen of dit mogelijk is. 

- Monique kan als toehoorder aanschuiven bij de bewonerscommissie van ‘Laan der zeven linden’ 

en zal dat gaan doen. 

 

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