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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

11 oktober 2022 

 

Aanwezig:  Piet van Adrichem (vz), Monique Dekker, Daniëlle van der Eerden, Lisa Coronado 

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

Sandra van Overveld (verslag) 

 Namens de gemeente: Marieke van Bijnen en Hanneke van de Gevel (19.30-

20.20u), Miranda Hartland (19.30- 21.20u) en Marcella Delissen (19.30-20.50u)  

Afwezig: Jos Arends en Saskia Wiegman 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.  

 

2. (hernieuwde) Kennismaking met de bestuurders Sociaal Domein, de wethouders Van Bij-

nen en Van de Gevel 

Beide wethouders geven kort aan welke taakvelden er onder hun portefeuille vallen (zie 

bijlage aan het einde van het verslag). Ze vinden het fijn dat de onderwerpen van het soci-

aal domein over twee wethouders verdeeld zijn, omdat je elkaar kan ondersteunen en 

helpen en met elkaar mee kunt lezen. Het sociaal domein wordt steeds groter en er komt 

steeds meer richting de gemeente. Ook gaat er een enorm bedrag om in het sociaal do-

mein. 

 

Deze raadsperiode wordt een nieuwe visie op het sociaal domein ontwikkeld met daarin 

drie belangrijke speerpunten: 

• Positieve gezondheid 

• Kansengelijkheid 

• Bestaanszekerheid 

Met als belangrijke vraag: wat voor gemeente willen we zijn en wat hebben mensen no-

dig? Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden voor een hulpmiddelendepot. 

Daar is in de vorige termijn al een businesscase op losgelaten en uitgewerkt. Een eigen 

hulpmiddelendepot is duurzamer en klantvriendelijker en men kan beter in de gaten hou-

den of hulpmiddelen nog gebruikt worden. Er zijn zoveel mogelijkheden dat alles goed 

uitgewerkt moet worden.  

 

 Er wordt begonnen met een startnotitie. Hierin komt een procesvoorstel hoe we komen 

tot een nieuwe visie voor het sociaal domein. Vanuit de visie dat we breder kijken naar 

het sociaal domein dan dat we tot nu toe hebben gedaan.  

 De ASD stelt voor om bijvoorbeeld een burgerpanel in stellen om op die manier zoveel 

mogelijk mensen bij het proces te betrekken die mee kunnen denken en helpen. Ook 

wordt het gebruik van de ‘Toekomststoel’ (een lege stoel die in iedere vergadering en elk 

overleg de toekomst vertegenwoordigt) genoemd, om zodoende bewust na te denken 

over de gevolgen voor de toekomst en voor de jeugd van nu. De wethouders geven aan 

dat de ‘Toekomststoel’ al in onze collegekamer staat. 
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o Jaarverslag Participatie: 

De ASD geeft aan dat zij in het jaarverslag in hoofdstuk 2 ‘Werken, werken aan en 

meedoen’ de samenwerking met de Erasmus Universiteit en de ervaringen van/met 

Menno Fenger miste. Wat levert het project op? 

Miranda stelt voor om een keer de nieuwe ontwikkelingen te bespreken in een ASD 

vergadering zodat iedereen weer op de hoogte is. Omdat het ook belangrijk is dat an-

deren het weten is het goed als het ook opgenomen wordt in het volgende jaarver-

slag. De toelichting zal verbindend zijn voor de verschillende losse cijfers in het jaar-

verslag. 

 

o Samenwerking met de wethouders: 

Zowel de ASD als de wethouders geven aan dat de samenwerking goed verloopt. De 

adviezen van de ASD worden over de volle breedte benut, zowel in het college als in 

de gemeenteraad. De regionale verbinding met andere ASD raden in de regio is waar-

devol (afstemming van o.a. jeugdzorgvisie en woonzorgvisie). 

 

 Ten slotte worden de wethouders hartelijk bedankt voor hun bijdrage, wordt hen succes 

gewenst en zien we uit naar continuering van de fijne samenwerking. 

 

3. Uitvoeringsplan beschermd wonen/beschermd thuis 

 Marcella Delissen licht haar presentatie toe en zal deze naar de ASD sturen.  

 

 Aanvullende opmerkingen: 

• Beschermd thuis wordt bekostigd vanuit beschermd wonen. Beschermd thuis is een 

lichtere vorm van begeleid wonen. 

• De beschermd thuis indicatie wordt afgegeven door centrumgemeente Delft. 

• Na 2024 wordt de rol van de centrumgemeente afgebouwd en krijgen de betrokken 

gemeentes zelf meer geld te besteden.  

• Het woonplaatsbeginsel gaat uitgevoerd worden. Dit betekent dat de gemeente waar 

de bewoner oorspronkelijk vandaan komt verantwoordelijk is voor de kosten van die 

persoon. 

 

 ‘Kop-zorg’ begeleidt in Pijnacker-Nootdorp 8 jongeren in twee woningen. Onze gemeente 

biedt geen beschermd wonen aan. Dit wordt geregeld vanuit Delft. 

 De voorkeur gaat er naar uit om beschermd thuis lokaal te organiseren en beschermd wo-

nen regionaal. Beschermd wonen vraagt veel van de inrichting en van vastgoed. Nu zijn 

de voorzieningen goed en niet al te ver weg. 

 

4. Twee experimenten m.b.t. het deelgebruik van scootmobiels 

 Jeroen Diehl is afwezig i.v.m. ziekte, dus dit agendapunt wordt doorgeschoven. 

 

5. Mededelingen gemeente 

- Themabijeenkomst sociaal domein: Piet zal de presentatie op tijd naar Miranda stu-

ren. Uitgenodigd worden de gemeenteraad, de wethouders Sociaal Domein, enkele 
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ambtenaren en de ASD. Programma: toelichting monitor sociaal domein en er zullen 

een aantal casussen worden behandeld. Welke vraagstukken spelen er in het sociaal 

domein en hoe lost de gemeente deze problemen op? 

- Nabetaling energietoeslag: er zijn veel meer aanvragen gedaan dan waar de ge-

meente rekening mee had gehouden. Er wordt nagedacht over mogelijk nieuwe 

voorwaarden en over de verdere procedure. 

- Verordening jeugdhulp: de ASD  kan zich erin vinden dat geen advies gevraagd wordt. 

- Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2023: 68. Dat is bijna evenveel 

als dit jaar voor het hele jaar gold. Dus weer een grote taak voor de gemeente.  

- Voor alle drie de leerroutes (Z-route, B1-route en de onderwijsroute) geldt dat de 

overeenkomsten zijn getekend. De eerste leerlingen uit onze gemeente zijn met de 

leerroutes gestart.  

 

6. Advieskalender 

 Geen aanvullingen. Jeroen en Nico komen de volgende vergadering. 

 

7. Vaststelling concept verslag 30 augustus 2022 + A&A-lijst 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Aandachtspunt c: 110% wordt langzaamaan verschoven richting de 120%. 

 

8. Themabijeenkomst sociaal domein 

 Piet is bezig met een presentatie. Wat moet benadrukt worden van het werk dat de ASD 

doet? 

- We kijken naar de praktische kant van de beleidsstukken en houden rekening met de 

menselijke maat. 

- We kijken naar de grenzen van het sociaal domein en de overlap met andere werk-

velden binnen de gemeente. Integraliteit. We beslaan een breed kader. 

- Ontstaansgeschiedenis is de transitie in 2015. Er valt veel onder het sociaal domein 

en we werken in een breed kader. Daar adviseren we ook over. Vaak wordt er door 

de gemeenteraad gevraagd of de adviesraad er naar gekeken heeft. 

- Deelname aan de Klankbordgroep. 

- Vertegenwoordiging in de ASD door alle drie de kernen. 

- Organiseren van themabijeenkomsten. 

- Contact met de schil. 

 

9. Terugkoppeling interview door I&O Research m.b.t. de digitale dienstverlening in Pijnac-

ker-Nootdorp 

 Coby heeft het gesprek samen gevoerd met Wineke ’t Hart. Er is een verslag gemaakt van 

het gesprek en dat is nagekeken en gecorrigeerd door Coby en Wineke. Nu wachten we 

verder het rekenkameronderzoek af. 

 

 Overige opmerkingen m.b.t. de dienstverlening van de gemeente: 

- hoewel er al vaak aandacht voor is gevraagd, wordt de vergadervergoeding vaak laat 

uitbetaald. Dat voelt vooral voor de leden die een uitkering ontvangen niet fijn. Zij 
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moeten zich aan allerlei regels houden en het zou fijn zijn als de gemeente daar ook 

rekening mee houdt.  

- De vergaderstukken voor deze vergadering lagen pas dinsdag in de brievenbus. Het 

zou fijn zijn als de bijlages uiterlijk woensdag om 12.00 uur worden aangeleverd, dan 

kan de agenda op tijd gekopieerd en verzonden worden. 

 

10. Uitgaande correspondentie  

Geen aanvullingen. 

 

11. Ingekomen correspondentie 

Uitnodiging gesprek Participatiebeleid: Piet, Lisa en Daniëlle zullen namens de ASD gaan 

en melden zich aan voor maandag 31 oktober.  

 

12. Rondvraag en sluiting 

Sandra zal Miranda vragen of de uitnodiging voor de themabijeenkomst van 18 oktober 

al de deur uit is. De ASD heeft nog niets ontvangen. 

 

Ten slotte sluit de voorzitter om 22.10 uur de vergadering met dank voor aanwezigheid 

en inbreng. 
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Portefeuillehouder 

Wethouder J.C.O. van der Gevel 
Maatschappelijke Ondersteuning 
Ouderenzorg 
Wmo 
Maatwerk-voorzieningen 18+ 
Mantelzorg-ondersteuning 
GGZ 
Beschermd thuis 
  
Regio 
MRDH netwerk Cultuur 
H5 Inkoop WMO 
Zorg en veiligheidshuis 
  
Projecten 
Hulpmiddelendepot WMO 
Doordecentralisaties BW/ BT 
Inkoopstrategie WMO 
  
Portefeuillehouder 
Wethouder M. van Bijnen 
Gezondheidsbeleid 
Gezondheidszorg (GGD) 
Jeugdgezondheidszorg 
  
Sociaal Domein 
Welzijnsbeleid 
Vrijwilligersbeleid 
Kernteams 
Jeugdwet 
Jeugd- en jongerenbeleid 
Subsidiebeleid 
  
Participatie 
Arbeidsparticipatie 
Inkomensvoorzieningen 
Schuldhulpverlening 
Wet inburgering 
Steunpunt KOT 
Steunpunt Corona 
  
Regio 
H10/Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 
Arbeidsmarktregio ZHC 
AB GGD 
POH JGZ 
  
Projecten 
Visie op sociaal domein 
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