ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 13 juni 2022, 19.30 uur, Paauw
1. Opening
Aanwezig; Eric Bloemkolk; Theo Overdevest; Ellen Vunderink; Robbert Boonk; Marian
Riedeman; Peter Bellekom en Marcel Kopmels
Afwezig met bericht; Janet Kool; Marike Bontenbal
2. N.a.v. verslag 04 april 2022 en Actiepunten
Verslag is per e-mail al geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld.
Wel hebben we de lijst van aandachtpunten, n.a.v. het verslag, aangepast naar minimaal 2
personen per aandachtspunt.
Armoede, Schuldhulpverlening – Marian, Ellen
Gehandicapten, Ouderen – Peter, Janet
Inburgering, Statushouders – Peter, Robbert
Jeugd, Jeugdzorg en Educatie – Ellen en Robbert
Kascommissie – Theo, Robbert (Controle jaarverslag 2021)
Sport – Eric, Ellen
Welzijn, WMO – Marike, Theo
Werk & Inkomen, Re-integratie, Participatie - Janet, Marike
Wonen – Theo, Marian

Ook is afgesproken dat we open staan voor een nieuw ASD lid. We gaan niet actief zoeken,
maar houden de ogen open.
Actiepuntenlijst wordt geactualiseerd.
- De ASD maakt zich zorgen dat de cliëntenraad geen opvolger voor de voorzitter heeft.
3. Bijgewoonde vergaderingen
- workshop 'Inzicht in de WMO' d.d. 13 april 2022 gevolgd door Marian.
4. Signaal Regiovisie Jeugdhulp
Er is een gesprek geweest met Linda van Steenhoven (kwartiermaakster). Het was
verhelderend en er is een vervolggesprek gepland. Linda heeft praktische ervaring en een
aansprekende visie, ze is voor een jaar aangesteld. Het advies van kwartiermaakster m.b.t.
sociaal kernteam moet op korte termijn goedgekeurd worden door de Raad om geen
vertraging op te lopen.
Kwartiermaakster is positief over haar ervaringen maar constateert wel dat er erg veel
spelers zijn in het veld. Zij is er voorstander van om meer sturing te geven bij het verstrekken
van de subsidies omdat partijen nu erg veel speelruimte hebben. De gemeente heeft nu
onvoldoende de regie. Zij signaleert dat de samenwerking met Voorschoten lastig is omdat
Wassenaar diensten inkoopt, geen mensen. Dat heeft tot gevolg dat er niet altijd mensen
beschikbaar zijn om de ingekochte dienst te leveren. Zij geeft bovendien aan dat de operatie
Sociaal Kern Team geen bezuinigingen nastreeft, doelstelling is om een betere
dienstverlening te realiseren voor hetzelfde budget.

Robbert/Ellen hebben binnenkort gesprek met JGZ om beeld te krijgen van hun plaats in de
Wassenaarse jeugdzorg en hun visie te horen op hun eigen functioneren en de plek die zij in
het geheel vervullen.
5. Voorstel Robbert t.b.v. het evt. lidmaatschap van 'Koepel Adviesraden Sociaal Domein'.
Lidmaatschap van de Koepel biedt alle leden van de ASD toegang tot hun uitgebreide
website, actualiteiten en kennisbank.
We hebben afgesproken om een lid te worden volgens het door Robbert opgestelde
voorstel. Robbert monitort en praat regelmatig ASD bij.
Robbert zal tevens informeren of het lidmaatschap breder kan worden gebruikt binnen
Wassenaar. Dat kan voordeel opleveren voor andere partijen in Wassenaar en is mogelijk
ook kostenefficiënter.
Voor het einde van het jaar zal de ASD bepalen of we lidmaatschap voortzetten.
- Ook veel informatie te vinden bij VNG
6. Afscheid Marcel en Francoise
Dit was de laatste vergadering van Marcel. We hebben een voorstel voor zijn afscheid
besproken. Marian neemt contact op met Francoise omdat zij plots verhinderd was voor haar
afscheid eerder dit jaar.
7. Kennismaking met Beleidsmedewerkers Mens en Samenleving
De kennismaking met Beleidsmedewerkers Mens en Samenleving die gepland stond is niet
doorgegaan. We zullen een nieuwe datum plannen in het najaar van 2022. Liefst tijdens
vergadering van de ASD omdat het voor beide partijen een nuttige kennismaking is.
8. Ingekomen stukken
- Uitvoering eenmalige energietoeslag en Update energietoeslag
Kan iedereen die in aanmerking denkt te komen de link vinden om energietoeslag te
krijgen?
- Rapport Uitdagingen in het Sociaal Domein
Bevestiging wat we al weten. Geen verdere actie nodig nu.
- Zesde wijziging Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning.
Kennis genomen en we zijn bezorgd over de toegankelijkheid voor mensen die het
echt nodig hebben. Weten van de tekorten op WMO budget. Maar mensen mogen
hierdoor niet beperkt worden in het sociale verkeer.
- Afspraak adviesvraag verordening inburgering is 23 juni online gepland.
9. Rondvraag en sluiting
- Volgende vergadering is op 4 juli in de Paauw. Marian is die vergadering afwezig maar
kan de vergadering wel voorbereiden en wordt vervangen door Theo voor het verslag.

