
 

 

ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

  

Vergadering 5 september 2022, 19.30 uur, Paauw Wassenaar 
 

 

1. Opening. 
Aanwezig; Eric Bloemkolk; Marike Bontenbal; Ellen Vunderink; Robbert Boonk; Marian 
Riedeman; Peter Bellekom 
Afwezig met bericht; Janet Kool; Theo Overdevest 
 

2. Kwartiermaker Linda van der Steenhoven is te gast en praat ons bij over de voortgang van 
het sociaal kernteam. 
Linda is niet alleen kwartiermaker van het Sociaal Kernteam maar ook van Zorg en veiligheid. 
- Wassenaar krijgt één plek waar de inwoner terecht kan met vragen die binnen het 

sociaal domein horen. Denk aan; preventie, jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, 
schuldhulpverlening. 
Deze zaken zijn momenteel hier erg versplinterd maar met één loket, met daarachter 
nog steeds een netwerkorganisatie met sturing door twee teamleiders van de gemeente, 
hoopt Wassenaar overzicht te krijgen en het werkt uiteindelijk ook kostenbesparend. 

- Het wordt een flexibele structuur in co-creatie tussen gemeente en uitvoerende partijen. 
- Prestatie is aan subsidie gekoppeld 
- De twee teamleiders (jeugd en volwassenen) die het doel hebben er een 

multifunctioneel team van te maken. 
- Onduidelijk hoe e.e.a. vorm gaat krijgen m.b.t ontvlechting Wassenaar en Voorschoten 
- Loket aanbesteding bij grote speler, sturing bij gemeente. 
- Voor 1 januari moet nog gerealiseerd worden; Locatie, registratiesysteem (eerst 

marktverkenning), werkbasis opstellen door teamleiders, subsidieaanvragen (aanvraag 
moet specifieker)  

- Er komt een nulmeting onder Wassenaarders, de ASD krijgt de vragenlijst toegestuurd en 
kan hierop feedback geven. 

 
3. N.a.v. verslag d.d. 04 juli 2022 en Actiepunten                                    

Het verslag 04 juli 2022 geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld.  
Actiepuntenlijst is geactualiseerd. 
 

4. Adviesvraag Ouder met Power          
Janet en Peter hebben aan de hand van de ontvangen stukken een concept advies opgesteld 
welke besproken is in de vergadering. 
De ASD is positief over het feit dat er door de uitvoering van de pilot een positief mentaal en 
fysiek effect wordt nagestreefd én mogelijk is bij de doelgroepen. 
Het advies wordt aan de griffie en beleidsmedewerker gestuurd en op de site gepubliceerd. 

 
5. Bijgewoonde vergaderingen 

- Mentaal lokaal Wassenaar 
Eddo Velders heeft aan een aantal ASD leden uitgelegd wat Mentaal Lokaal 
Wassenaar tot doel heeft; Het toegankelijk maken van mentale zorg en 
ondersteuning voor alle inwoners van Wassenaar d.m.v. het aanbieden van tools en 
diensten. De ASD is van mening dat dit prima in het sociaal kernteam past. 
I.v.m. de tijd zullen we de volgende vergadering verder praten over dit onderwerp



 

 

        
- Inventarisatie bijeenkomst  

We hebben op 7 september een bijeenkomst met commissie Mens en Maatschappij. 
We hebben besproken wat we naast het voorstellen nog meer willen meegeven. 

 
6. Ingekomen stukken 

- Informatiebrieven van B&W aan de raad zijn interessant. We vragen alle ASD leden de 
Informatiebrieven 2022 | Wassenaar regelmatig te bekijken en zeker jouw 
aandachtsgebieden hierin bijhouden. 

- Website ASD verschuiven we naar de volgende vergadering    
     

7. Rondvraag en sluiting  
Robbert gaat lidmaatschap van de koepel nu echt regelen. 

https://www.wassenaar.nl/informatiebrieven-2022

