
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 7 Februari 2022, 19.30 uur, online 

 

Aanwezig: Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Janet Kool, Marcel Kopmels, Francoise van 
Leeuwen, Theo Overdevest, Robbert Boonk, Marian Riedeman, Ellen Vunderink, Peter Bellekom. 
I.v.m. corona is de vergadering online.  
 
 

1. Opening.  
Eric heet allen welkom en geeft aan dat de agenda nogal vol is en daarom zal de thematische 
verdeling uitgesteld worden. Dit geeft de nieuwe leden ook de kans te kijken waar zij, voor 
de ASD, hun aandachtspunt willen leggen.  

 
2. N.a.v. verslag 6 december 2021  

Verslag is per e-mail al geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt 
geactualiseerd.   
Eric geeft nog aan dat integrale vroeghulp ook plaats vindt via Mee.nl. Wie zijn ze en wat 
doen ze nog meer? We gaan ze binnenkort uitnodigen. 

 
3. Bijgewoonde vergaderingen 

➢ Bestuurlijk overleg 13-01-2022  
Het was een online overleg welke als prettig is ervaren.      
De ASD gaat n.a.v. het verslag de burgemeester nog aanschrijven over de ontvangen 
ambulance cijfers die niet van recente datum zijn. Wij willen graag verduidelijking hierover. 
De ASD vraagt zich af of de SAD in zijn onderzoek samenwerkt met de JGZ. Dit omdat de JGZ 
in klas 1 of 2 een gezondheidsonderzoek uitvoert inclusief navraag naar psychosociale 
problemen en/of  jeugdhulp gebruik. 

 Een correctie voor het BO verslag is; Er zijn 2 medewerkers POH jeugd voor de huisartsen. 
 

➢ Bijeenkomst (online) voor omwonenden m.b.t. beschermd wonen Zonneveldweg van 24 
januari jl. 

Er zijn zorgen in wijk m.b.t. de woningmarkt, de onrust. Druk door COA op Duinrell, Blauw 
Zwart en nu ook de Zonneveldweg. De wijk ligt er middenin. 
Er komen 33 studio’s binnen de muren van het voormalig O&O gebouw voor wonen-plus. Er 
is een klankbordgroep opgericht. Binnenterrein wordt waarschijnlijk door de eigenaar 
verkocht.  

 
4. Advies inburgering en reactie       

De ASD is blij met snelle reactie van college. En ook fijn dat er antwoorden op de, door ons 
gestelde, vragen waren opgenomen in de reactie. 

 
5. Integrale dienstverlening n.a.v. BO 13 januari 

We hebben de raadsinformatiebrief en nota integrale dienstverlening Sociaal Domein 
ontvangen van wethouder Inge Zweerts de Jong. 
De ASD ziet de inhoud van de nota als een soort nieuw fundament hoe de gemeente het 
sociaal domein inhoud gaat geven, gaat benaderen en uit gaat voeren. 
 



 

 

Peter stelt voor dat we hierover de betrokken ambtenaar uitnodigen omdat de nota, 
vanzelfsprekend ook vragen oproept. Drie ASD leden (Peter, Francoise en Robbert) gaan het 
stuk goed doornemen ter voorbereiding. Eventuele vragen zullen we tevoren doorgeven. 
Zijn er bijvoorbeeld momenten waar de ASD kan ondersteunen? 
Er is op dit moment al veel hulp maar is het ook makkelijk te vinden? Een loket kan een 
oplossing zijn, maar er blijven overlappingen in de hulpverlening.  
Wat gaan ze in 2023 doen? Kijkende naar globale doorontwikkeling. 
 

6. Kosten jeugdzorg en bestuurlijke reactie onderzoek jeugdzorg (presentatie Marcel) 
Rekenkamer geeft aan ze dat oudere cijfers niet konden gebruiken omdat er toen geen 
onderscheid tussen gemeenten was. Waarschijnlijk kan je pas een compleet beeld vormen 
als dit onderzoek over een tijdje herhaald wordt. De verschillen in gemeenten is enorm. 
Wassenaar is klein en daardoor zijn er geen conclusies aan te verbinden. Er is geen 
vergelijking gemaakt tussen gemeenten die soortgelijk zijn aan Wassenaar. 
Veel aspecten zijn financieel vooral interessant voor de grote gemeenten en dan in bijzonder 
voor Den Haag waar ongeveer de helft van de totale jeugdhulp uitgaven uitgegeven.  
Cruciaal is de rol van, en de controle op, het servicebureau Jeugdhulp Haaglanden waar 85% 
van alle bestedingen gemanaged wordt.  
In Wassenaar neemt vooral het aantal aanvragen toe wat de kostenverhoging in Wassenaar 

 verklaard.  
De effectiviteit jeugdzorg is moeilijk in kaart te brengen.  
 

7. Ingekomen stukken 

➢ Jaarverslag FWO ter info aan ons verzonden. Was interessant verslag om te lezen. FWO 
snel uitnodigen. 

➢ Online sessie voor leden van advies/cliëntenraden over regionale samenwerking  
Eric geeft aan dat het aan te raden is de online sessie bij te wonen. Ter verduidelijking; 
Wij zijn geen lid van de koepel omdat het nu al een uitdaging is om alles binnen 
Wassenaar te volgen. Ellen, Eric, Marian, Theo en Robbert geven aan zich in te willen 
schrijven voor deze sessie. 

➢ Regiovisie jeugdzorg Haaglanden 2021-2026      
Visie komende jaren is ter info. Op korte termijn is er geen actie van de ASD nodig. We 
willen wel het uitvoeringsplan monitoren dus we gaan dit uitvoeringsplan opvragen. 
Op de vraag van Francoise wie haar wil ondersteunen bij onderwerp jeugdzorg geeft Ellen 
aan dat ze dit wel wil gaan oppakken. 
Dit onderwerp is ook een belangrijk issue voor de gemeenschappelijke ASD’s Haaglanden. 

 
8.  Rondvraag  

➢ Volgende vergadering 7 maart 19.30 in de Paauw (als het verantwoord is) 

➢ Marcel; Zal zich niet laten herbenoemen i.v.m. werk. Voor de zomer stopt hij als ASD lid. 

➢ Afscheid Marianne. Eric neemt even contact met haar op. 

➢ Francoise; Is verkiesbaar tijdens gemeenteraad verkiezingen. Dus we moeten afwachten 
of zij binnen de ASD werkzaam zal blijven. 

➢ Marian maakt een opzet voor het jaaroverzicht 2021. Eric leest met haar mee. 


