
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

  

Vergadering 28 november 2022, 19.30 uur, Paauw Wassenaar 
 

 

1. Opening. 
Aanwezig; Marike Bontenbal; Ellen Vunderink; Marian Riedeman; Peter Bellekom; Janet Kool; 
Theo Overdevest; Eric Bloemkolk; Robbert Boonk en Mieke Hulshof 

 
2. De ASD heeft zich kort voorgesteld aan Aisia Okma. 

Hierbij zijn de werkzaamheden van de ASD uitgelegd. De ASD is een adviesorgaan bestaande 
uit vrijwilligers die de Raad en B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid in het 
sociaal domein. 
Ook Aisia Okma stelt zich voor. Zij is sinds juni 2022 Directeur-Bestuurder van de Stichting 
Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW). 
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. SMOW helpt hierbij door 
Mantelzorgondersteuning, Geldzaken & regelgeving, Meedoen & ontmoeten thuis. 
Het SMOW heeft een team van 6 FTE en werkt ook veel met vrijwilligers voor o.a. 
administratie, huisbezoeken, automaatje, samen winkelen en mantelzorgmaatjes. 
Er is sinds september een toename zichtbaar in aanvragen voor ondersteuning bij geldzaken. 
In Wassenaar is een uitdagende cocktail van mensen te vinden. Rijk, arm, zonder werk, 
eenzaamheid, drugs enzovoort. 
Aisia heeft een analyse gegeven betreffende de werkzaamheden van het SMOW t.o.v. het 
Sociaal Team Wassenaar. 
 

3. Het verslag 10 oktober 2022  is geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld.  
Verslag 07 november is nog niet door iedereen gelezen dus die zullen we ook de volgende 
vergadering formeel vaststellen. 
Actiepuntenlijst is geactualiseerd.             
- Raadsbrieven zijn door iedereen doorgenomen;  
- Theo is voorzitter geworden van de vrienden van Wassenaar 

• Raadsbrief 97 is interessant (re-integratie en participatiebeleid) 
                      

4. Evaluatie Mentaal Lokaal Wassenaar        
Wij hebben naar aanleiding van het gesprek met Eddo Velders en de ons toegezonden 
stukken besloten dat wij als ASD hier nu geen actieve betrokkenheid bij hebben. We wachten 
op de evaluatie over twee jaar. 
We begrijpen dat ze een cultuurverandering teweeg willen brengen (kijk naar elkaar om) en 
wij onderschrijven het belang van preventie. 
We wachten op de resultaten van de evaluatie over twee jaar.     
 

5. Website ASD                                                                                                         
We hebben een schatting van de kosten van onze webmaster gekregen. We hebben 
afgesproken dat we nog een of twee offertes opvragen en in de volgende vergadering verder 
kijken. 
Adviezen en verslagen vergaderingen zijn de belangrijkste content. Belangrijk om die zelf te 
kunnen uploaden. 
 
 



 

 

6. Bijgewoonde vergaderingen 
- Kennismaking Caroline Klaver en de ASD is als positief ervaren 

Evaluatie van Caroline over de ASD zal in volgende afspraak aan de orde komen. 

In de bespreking van dit overleg concludeerden we dat we ‘het spoorboekje’ van 
onderwerpen, van de wethouder, voor 2023 als leidraad voor onze planning willen 
gebruiken en dat ook de thematische indeling van de ASD leden hierop aangepast zal 
worden. 

   
7. Ingekomen stukken 

- Verzoek tot interview voor onderzoek armoedebeleid van de Rekenkamer.                                        
Over uitvoering en de effecten van het armoedebeleid binnen Wassenaar kunnen wij 
weinig zeggen.  
Er zijn verschillende partijen aan het werk binnen Wassenaar en wij hebben geen 
overzicht van de resultaten daarvan. Wij zijn juist heel benieuwd naar de resultaten van 
het onderzoek van de Rekenkamer, omdat die een belangrijke informatiebron zijn voor 
toekomstige adviezen. 
Wel kunnen wij in zijn algemeenheid toelichten hoe wij tegen de organisatie van het 
armoedebeleid binnen het sociaal domein aankijken. 
Dit zullen we met de rekenkamer delen. 
 

- Actualisatie beleidsplan sociaal domein.                                                        
Mieke, Ellen, Marike, Theo bereiden een stuk voor de vergadering van 12e december. 
Marike stuurt een mail aan de projectleider Penny Nugteren om inzicht te krijgen in het 
proces dat ze voor ogen hebben, en hoe ze de rol van ASD zien in dat proces. 
                  

8. Rondvraag en sluiting  
 

 
 
 

 


