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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering  23 augustus 2018 
 
 
Aanwezig: Eric Bloemkolk  (voorzitter), Peter Bellekom, Marianne Mewissen, Francoise van 
Leeuwen,  Elseline Brinkman, Marike Bontenbal, Theo Overdevest, Marcel Kopmels, Mariska 
Koelfat. Afwezig m.k.: Margot de Jong 
 
1 Opening – Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Hélène 
Kalmijn, (achtergrond Zorg & Welzijn) sinds november 2017 in dienst bij de werkorganisatie 
Duivenvoorde belast met het dossier Statushouders in Wassenaar. In de Leidse regio is zij 
kwartiermaker om de maatschappelijke zorg meer aan huis te leveren, bewustzijn te 
vergroten (“om wie gaat het eigenlijk”) en om oplossingen te vinden bij meervoudige 
problematiek. Bij GGZ- problematiek moet de betrokken cliënt als ook de omgeving zich 
veilig voelen:  Thuis wonen is mogelijk maar tegen welke prijs?  Naast de groep die in 
aanmerking komt voor beschermd wonen, is er ook de groep dak- en thuislozen.   
 
Bij de statushouders spelen overeenkomstige problemen. De vluchtelingenachtergrond kan 
leiden tot psychische problemen. Daarnaast worden de Alleenstaande Minderjarige 
Vluchtelingen (AMV) bij 18 jaar verondersteld zelfstandig te kunnen wonen. Zij hebben dan 
geen opvang meer in een tehuis. Met trauma’s maar ook met hoge ambities moeten zij 
rondkomen met een bijzondere karige uitkering (zonder toeslagen) waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de kosten voor eigen huisvesting. Extra complex wordt de 
problematiek bij licht verstandelijk gehandicapte (AMV) cliënten.  
 
Er is een verplichting voor de gemeente Wassenaar (Hélène Kalmijn als ambtenaar 
verantwoordelijk) om de door het COA aangeboden lijst van statushouders te huisvesten, 
zowel voor AMV’en als bij gezinshereniging. Het komt voor dat er bij de verwijzing door het 
COA totaal geen rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden en 
mogelijkheden en behoeften van de betrokkenen.  
 
Vluchtelingenwerk Wassenaar (SVW) werkt met vrijwilligers, verzorgt eerste opvang, maar 
loopt tegen de (financiële) grenzen aan. Vluchtelingen Werk Nederland gaat ondersteunen  
zonder te fuseren. Helaas is de schakelklas in Wassenaar opgeheven. De kinderen gaan nu 
per taxi naar de schakelklas op de Vuurvlinder in Den Haag.  
De werkorganisatie Duivenvoorde heeft geen cultureel medewerker in dienst 
(bezuinigingen) Contact is er wel met de Sociaal Raadsvrouw die ook bij VWN en bij het 
project ‘Samen schulden voorkomen’ en de ‘Formulierenbrigade’ van de welzijnsorganisatie 
SMOW is betrokken.   
 
Voor een goed beleid is wenselijk dat de basis voor de statushouders 18 – 23 jaar  op orde is: 
principieel recht van inwoners. Het is (volgens de Adviesraad) noodzakelijk dat er meer 
inzicht is in de aantallen: om hoeveel gaat het precies. Daarnaast kan de begeleiding vanuit 
Werk en Inkomen worden verbeterd. Met name voor de kwetsbare groep vanuit de 
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Jeugdzorg: vorig jaar 16 en dit jaar 9.  Kwadraad is betrokken bij de zorg voor licht 
verstandelijk gehandicapten. 
De voorzitter dankt Hélène Kalmijn voor haar inbreng bij alles wat op tafel is gekomen. 

(hierboven kort samengevat)  
 
3. Goedkeuring conceptverslag  5 juli 2018 en actiepunten 
Met één tekstuele verandering goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt aangepast: 
Communicatieplan komt in de septembervergadering aan de orde. 
 
4.aTerugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten 
N.a.v. de bijeenkomst over het arbeidsmarktbeleid met ambtenaren van Leidschendam-
Voorburg met de cliëntenraad doen Peter en Marianne verslag. 
* Aanwezig waren de regisseur van W&I, Jeugd, arbeidsmarkt en budgethouder, de 
beleidsmedewerker re-integratie en statushouders en de cliëntenraad Wassenaar  
* Een inlooppunt voor W&I in Wassenaar zou op problemen stuiten i.v.m. de veiligheid. 
* Ondanks de gehaalde targets voor de afgelopen jaren, moet er toch bezuinigd worden 
mede i.v.m. het stijgend aantal cliënten 
* Belangrijke vraag bij de discussie: gaat het om cliënten aan het werk helpen of om 
bezuinigen. Deze beide doelstellingen kunnen haaks op elkaar staan. 
* Ook de vertegenwoordigers van de cliënten geven aan dat de plannen vooral gebaat zijn 
met lokale aanpak. Beleid kan overkoepelend zijn, maar de uitvoering moet kleinschalig, in 
de gemeente zelf  gebeuren. 
 
4b. Informatiebrief Arbeidsmarktbeleid en bijlagen 
Een eerste gedachtewisseling over de inhoud levert op dat de Adviesraad kritisch staat 
m.b.t. de redactie: te veel woorden en ook tegenstrijdige uitspraken. Daarnaast geeft bijlage 
2 aanleiding tot kritische opmerkingen en vragen. 
Besloten wordt om samen met de cliëntenraad op de volgende vergadering een 
reactie/advies te concipiëren.  
      
5. Verslaglegging 
Besloten wordt om de verslaglegging zo veel mogelijk bij het secretariaat neer te leggen. De 
begroting biedt daarvoor ruimte. Voor 2019 wordt in de begroting een post secretariaat 
opgenomen. Begroting komt volgende vergadering op de agenda . 

 
6. Agendapunten Bestuurlijk Overleg  8 oktober, De Paauw, 16.30 uur. 
*problematiek statushouders, ondersteunen beleid, vraag om kwantificering, cijfers met 
name m.b.t. 18 – 23 jarigen; (suggestie om een technische  avond te beleggen n.a.v. dit 
dossier.  
*verordening m.b.t. het maximale aantal vergaderingen aan de orde stellen 
*ambulancevervoer; stand van zaken,  
* op welke dossiers in het sociaal domein verwacht het college advies? Dit in samenhang 
met de ambities 
*loket W&I dicht bij huis; ondanks vermeende veiligheidsproblemen; meer bekendheid voor 
het centrale telefoonnummer; advertentiecampagne? 
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7. Ingekomen en uitgegaan 
Er is nog geen bericht gekomen van de gemeente (Sheila Bonte) met een voorstel voor een 
afspraak, samen met de gemeente Voorschoten voor overleg over de Omgevingswet in 
relatie tot het Sociaal Domein.  
De besproken thema’s van de SGW met de wethouder worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
Peter en Marianne zullen de Innovatiebijeenkomst Statushouders bijwonen, 31 augustus in 
Voorburg,  15.30 uur 
Stakeholdersvergadering Wass. Bouwstichting en St. Willibrordus wordt door Theo en 
Marianne bijgewoond: 20 september, Hotel Den Haag-Wassenaar 14.00 uur. 
 
8. Wv.t.t.k. en rondvraag.  
VOG wordt naar de accounthouder doorgezonden voor verdere afhandeling. 
 
Volgende vergaderdata:   27 september, 8 november 2018, 10 januari 2019 
 
N.B. 16 oktober vervolgbijeenkomst Iedereen doet mee.  


