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Verslag vergadering Adviesraad Sociaal Domein 

30 augustus 2022 

 

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

Hetty Harmse, Coby de Koning, Ursila Soebhan, Saskia Wiegman en Sandra van 

Overveld (verslag) 

 Namens de gemeente: Leo Suijker (19.30- 21.30 uur) en Hetty Verschoor (19.30-

21.30 uur) 

Afwezig: Lisa Coronado Fernández en Ad van Winden 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.  

 

2. Jaarverslag participatie 2021 en Dashboard Werk & Inkomen Q2 2022 

Jaarverslag participatie 2021: 

Het ziet er stabiel en goed uit voor onze gemeente. Vergeleken met vorig jaar zijn er 

weinig bijzondere pieken en dalen. 

 

De ASD is benieuwd of de gemeente effect merkt van de huidige arbeidsmarkt. Leo ant-

woordt dat het bestand vrijwel gelijk is gebleven, terwijl de gemeente is gegroeid en het 

aantal statushouders is toegenomen. Er zijn ca. 80 mensen naar werk begeleid en dat 

was mogelijk omdat er veel werk is.  

Soms is er een mismatch, maar veel werkgevers zijn bereid ‘water bij de wijn’ te doen. 

 

Hoofdstuk 2: 

• Hierin wordt gerefereerd aan ‘Werken, werken aan en meedoen’. Het is opvallend 

dat hier zo weinig over vermeld wordt. Geen projectresultaten, niets over de samen-

werking met het Erasmus, niets over ervaringen van/met Menno Fenger. Leo geeft 

aan dat dit achter de schermen plaatsvindt door middel van begeleiding en training 

van klantmanagers, het goed verwerken van informatie, het opnieuw inrichten van 

de trajectwijzer (zo dat o.a. projecten ingedeeld worden in werken/werken aan/mee-

doen) e.d. Graag zou de ASD willen dat hier de volgende keer meer op wordt inge-

zoomd. 

• Trends bij de in- en uitstroom: de ene alinea gaat over Pijnacker-Nootdorp, de andere 

over landelijke resultaten. De ASD wil liever uitgebreid geïnformeerd worden over 

concrete lokale gegevens. 

 

Pag. 20, tabel 8: 

De ASD vraagt zich af waarom het aantal alleenstaande ouders is afgenomen en of dit 

een landelijke tendens is. Leo antwoordt dat hier geen onderzoek naar is gedaan. Het is 

alleen geconstateerd dat het in 10 jaar tijd is veranderd. Het zou interessant zijn om hier 

een benchmark naar te laten doen hoe de resultaten landelijk zijn.  



2 

 

Mogelijke verklaring: in 2015 is de Wajong afgeschaft, waardoor de stijging in ‘alleen-

staanden’ van 2015 naar 2016 verklaard kan worden, evenals de afname van alleen-

staande ouders.  

 

Pag. 23, Bijzondere Bijstand: 

Verhoudingsgewijs worden veel aanvragen afgewezen. De reden daarvoor kan zijn dat 

mensen er geen recht op hebben, het dubbel òf te vroeg wordt aangevraagd. De ASD 

benadrukt dat het belangrijk is dat de datum waarop de aanvraag wordt gedaan vastge-

legd wordt als peildatum, om te voorkomen dat de datum van de aanvraag in de jaren 

daarop steeds verder doorschuift. 

Op de website en in de Telstar wordt regelmatig informatie verstrekt over alle regelin-

gen en hoe aanvragen gedaan moeten worden. Ook worden er door de gemeente fol-

ders verstrekt. 

Iedereen die de energietoeslag heeft ontvangen, krijgt ook de extra uitkering. Oók de 

mensen die geen uitkering ontvangen, maar wèl in aanmerking zijn gekomen voor de 

energietoeslag. Belangrijk is dat de mensen dit geld wel gebruiken voor de hogere ener-

giekosten en niet voor iets anders. 

 

Pag. 24, Bijzondere Bijstand voor niet-klanten: afwijzingen komen vaak doordat de aan-

vragers toch boven de 110% van het minimumloon verdienen. 

 

De ASD wil graag meer weten over het leerlingenvervoer (4.1). Piet zal dit bespreken 

met Miranda. 

 

Pag. 30, de grafiek: Daniëlle zou graag willen weten hoe de cijfers zijn, vergeleken met 

omliggende dorpen. Het landelijk gemiddelde wordt natuurlijk erg beïnvloed door de 

grote steden problematiek. Leo heeft een overzicht met cijfers van omliggende gemeen-

ten/dorpen en zal dit naar Sandra sturen. 

 

5.2: In de eerste helft van 2022 zijn er 50 statushouders gevestigd, dus we zijn nu weer 

bij. Leo laat via de mail op 31 augustus weten dat de taakstelling voor Pijnacker-Noot-

dorp voor de tweede helft van het jaar 43 is. 

Het grote tekort aan sociale woningen leidt tot veel problemen.  

 

Laatste alinea pag. 37: 25% van de doelgroep maakt gebruik van het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur. Dit is eigenlijk best laag; Stichting Leergeld bereikt meer mensen. Misschien kan 

vanuit de gemeente gevraagd worden of St. Leergeld meer bekendheid wil geven aan de 

mogelijkheden die de gemeente biedt. In september komt er weer een campagne 

rondom het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dan wordt er ook op scholen geprobeerd meer 

kinderen te vinden die onder de doelgroep vallen. De vraag is of het om onbekendheid 

of onbereidheid gaat. 

Sport- en culturele verenigingen kunnen gevraagd worden om actiever te werven onder 

kinderen van deze doelgroep en hen dan te wijzen op de mogelijkheden die de ge-

meente biedt om deel te kunnen nemen.  
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Pag. 43, 1e alinea: 

De ASD vraag zich af wat er gebeurt met het overschot van € 707.552,00. Leo geeft aan 

dat dit ten goede komt aan de algemene middelen. Dit is al het tweede jaar dat onze ge-

meente een overschot heeft. Dit heeft niet automatisch tot gevolg dat we volgend jaar 

een lagere Rijksbijdrage zullen krijgen. De verdeelsystematiek die door het Rijk wordt 

gehanteerd bepaalt hoeveel geld de gemeenten krijgen.  

 

Het aantal mensen met een uitkering blijft redelijk gelijk, het aantal inwoners van onze 

gemeente neemt toe en de pensioengerechtigde leeftijd is omhoog gegaan. Het bij-

standsdichtheidscijfer neemt deze gegevens allemaal mee. Het zou goed zijn als de bij-

standsdichtheid over de verschillende jaren zichtbaar wordt gemaakt. Leo neemt dit 

mee voor volgend jaar, bijvoorbeeld door het toevoegen van een kwalitatieve paragraaf. 

Nu zijn het alleen kwantitatieve cijfers. 

 

Dashboard Werk & Inkomen Q2 2022 

Deze is duidelijk. De ASD is benieuwd hoe de volgende kwartalen er uit gaan zien, mede 

door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

3. ASD bijeenkomst najaar voor mensen met een lichte beperkingen 

 Hetty Verschoor (coördinator van het team Banenafspraak (= NAB team) neemt de ASD 

mee in de werkwijze van het NAB team (welke dienstverlening bieden ze, hoe is de toe-

gang georganiseerd, etc.). Zij schetst ook een beeld van de andere partijen die bij de 

doelgroep licht verstandelijk beperkten (LVB) zijn betrokken. 

 Het NAB team heeft veel contacten met de jongeren van de doelgroep. Op de basis-

school met de ouders, op de middelbare school met de jongeren en de begeleiders die 

bij de jongeren betrokken zijn.  

  

Vanuit de RMC wordt een brief gestuurd naar LVB-jongeren die van de middelbare 

school komen met de vraag wat hun plannen zijn na het behalen van hun diploma. Ga je 

werken, ga je verder studeren, heb je hulp nodig? Wordt deze brief niet beantwoord, 

dan volgt er nog een brief. De RMC krijgt dan een indruk van iemand en als blijkt dat er 

meer begeleiding nodig is, neemt de RMC contact op met de gemeente. Deze jongeren 

zijn in beeld bij de gemeente. De jongeren worden benaderd, maar kunnen niet ver-

plicht worden omdat ze 18+ zijn. 

 

Hetty licht de werkzaamheden van het NAB team toe m.b.v. een presentatie. 

 

Conclusie na de presentatie: 

De categorie jongeren waar we een informatiebijeenkomst voor wilden organiseren, 

wordt goed bediend door de gemeente. Iedereen kan zich vinden in de conclusie dat 

een informatiebijeenkomst niet nodig is, er gebeurt al heel veel. De doelgroep is in 

beeld van de gemeente en wordt niet door de gemeente losgelaten na hun 18e verjaar-

dag. 
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4. Mededelingen 

- Alle ASD leden worden verzocht 18 oktober a.s. vrij te houden voor de themabijeen-

komst Sociaal Domein. De officiële uitnodiging volgt nog. 

- Verplaatsen ASD vergadering van 4 oktober: nieuwe datum 27 september of 11 okto-

ber, met voorkeur voor de 27e. Sandra geeft de data door aan Miranda. 

 

5. Advieskalender 

 De ASD neemt kennis van de Advieskalender. 

 

6. Vaststelling concept verslag 12 juli 2022 + A&A-lijst 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

 Naar aanleiding van het verslag: 

- Pagina 1, laatste bullet: de extra energietoeslag wordt overgemaakt in september. 

- Pag. 2, punt 6, digitale dienstverlening gemeente: zie agendapunt 7. 

- Pag. 4, laatste regel punt 6a: Daniëlle informeert bij Lisa of de aanmelding bij LSA al 

is gebeurd. 

- Pag. 4, punt 9: Sandra zal Ellen Boszhard bedanken voor haar aanmelding voor de 

schil. 

 

De verordening leerlingenvervoer zou worden besproken in deze vergadering, maar is 

niet aan de ASD voorgelegd omdat de gemeente van mening is dat het stuk meer be-

trekking heeft op onderwijs. De ASD vraagt zich af of er dan een ander gremium is dat 

adviseert over het leerlingenvervoer. Niet dat zij weet. Het is in ieder geval belangrijk als 

de ASD op de hoogte blijft van het leerlingenvervoer. Daarom zal Piet aan Miranda vra-

gen of Nico ons kan informeren over de stand van zaken.  

 

A&A-lijst:  

2. kan er af. Monique houdt de ontwikkelingen bij de zorgaanbieders in de gaten. 

3. Wordt een aandachtspunt. 

4. ‘de monitor sociaal domein’ er tussenuit halen. 

5. kan er af.  

 

De gemeente wil een nieuwe visie opstellen op het sociaal domein. Piet is benieuwd hoe 

deze vormgegeven gaat worden. Hoe wil men het opzetten en hoe breed? Met wie wil 

men hierover in gesprek gaan? Wat is de gedachte achter de keuze om een nieuwe visie 

op te stellen? 

Dit zullen we in de volgende vergadering met de portefeuillehouders Sociaal Domein be-

spreken. 

 

7. Onderzoek digitale dienstverlening in Pijnacker-Nootdorp 

De rekenkamercommissie heeft I&O Research gevraagd om onderzoek te doen naar de 

digitale dienstverlening in Pijnacker-Nootdorp. De focus ligt onder andere op hoe de be-

hoeften van burgers terugkomen in beleid en handelen. I&O Research wil in contact 



5 

 

komen met een afvaardiging van de ASD om het perspectief van de burger in beeld te 

brengen. 

Coby zal vanuit de ASD meedoen aan het gesprek. Zij zal de punten die genoemd wor-

den in het verslag van 12 juli meenemen in het gesprek. Piet neemt contact op met Rob 

IJsselmuiden met de vraag of hij vanuit de schil aan wil schuiven. Ook zal hij I&O-Re-

search informeren. 

Na het gesprek kan de ASD e.e.a. zo nodig onderstrepen met een ongevraagd advies. 

 

8. Uitgaande correspondentie 

Geen aanvullingen. 

 

9. Ingekomen correspondentie 

Armoede en schulden wordt een belangrijk aandachtspunt binnen onze gemeente. Men 

verwacht dat er veel mensen in de problemen zullen komen. De ASD zal proberen signa-

len op te pikken en een vinger aan de pols te houden.  

 

10. Rondvraag en sluiting 

- RegioPlus maakt zorgbreed een Prinsjesdagnota met de stand van zaken. Daniëlle zal 

deze na 20 september ter informatie sturen naar de ASD. 

- No Kidding ondersteunt de Oekraïners in het Van der Valk hotel, de SWOP begeleidt 

de overige Oekraïners. Een delegatie van de vrijwilligers van de SWOP is op gesprek 

geweest bij de gemeente en zij wekten de indruk dat ze tevreden waren met de uit-

komst daarvan. N.a.v. dit gesprek is een nieuwe werkwijze opgesteld. De gemeente 

is nu op de hoogte van de klachten die er waren.  

 

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