ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 6 December 2021,19.30 uur, online
Aanwezig: Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Janet Kool, Marcel Kopmels, Francoise van
Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo Overdevest, Robbert Boonk, Marian Riedeman, Ellen
Vunderink, Peter Bellekom. I.v.m. corona is de vergadering online.
1. Opening. Eric heet allen welkom. Als kandidaat-leden zijn Ellen Vunderink en Marian Riedeman
aanwezig. Een korte voorstelronde volgt.
2. N.a.v. verslag d.d. 1 november
Verslag is per e-mail al geaccordeerd en wordt formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt
geactualiseerd.
3. N.a.v. online overleg met woordvoerders Commissie Sociaal Domein (informeel)
Eric en Marianne en Robbert waren online aanwezig. Het was een positief gesprek. Inhoudelijk
kwamen niet veel nieuwe zaken aan de orde. Als vraagpunten bleven liggen: Hoe is zorg voor de
allerjongste (kwetsbare) inwoners geregeld? Verder rijst de vraag in deze vergadering of de Integrale
Vroeg Hulp (IVH) nog actief is in Wassenaar.
4. Adviesaanvraag m.b.t. Beleidsregels Inburgering.
De reacties van de leden op de toegestuurde documenten Beleidsregels en Artikelsgewijze
toelichting worden verzameld. De secretaris maakt een 1e concept en stuurt dat voor commentaar
naar de leden van de ASD. De adviesaanvraag is blijven liggen doordat een verkeerd e-mailadres is
gebruikt. We proberen voor het eind van de week het advies toe te sturen.
Een vraag voor het B.O: In hoeverre is vluchtelingenwerk Nederland nog betrokken bij de
inburgering?
5. Verslag van de sollicitatiecommissie (in afwezigheid van Ellen Vunderink en Marian Riedeman)
De sollicitatiecommissie geeft aan dat beide kandidaat-leden, ieder op eigen wijze, een goede
bijdrage kunnen leveren aan het werk van de Adviesraad. De unanieme aanbeveling wordt
overgenomen. Zowel Ellen als Marian zeggen graag te willen toetreden. Bedenktijd is niet nodig.
Verder heeft Marian zich beschikbaar gesteld om secretaris te worden. Zij zal de eerste tijd
ondersteund worden door één van de leden die tijdens de vergadering meeschrijft t.b.v. het verslag.
Ellen is bereid om (mee) adviezen te schrijven.
6. Acties m.b.t. wisseling van secretariaat
Almir Mahmutovic is bereid om de transitie van de gegevens te verzorgen evenals de ondersteuning
in de toekomst. Marianne regelt voor en met Marian overdracht van alle andere gegevens.
De uitschrijving van Marianne Mewissen bij de Kamer van Koophandel en de inschrijving van de
nieuwe secretaris wordt door Marike verzorgd, evenals de UBO-verklaring.

7. Ingekomen stukken
De presentatie van de GGD tijdens de SKW-vergadering (4 oktober) is rondgestuurd. Opvallend hoger
dan in vergelijkbare gemeenten is het drankgebruik van 60+ inwoners. Ook het drugsgebruik onder
jongeren is zorgelijk. Scholen (vindplaats) en ouders zouden openheid van zaken moeten geven,
zodat de taboesfeer doorbroken wordt.
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Het verslag van het B.O. (René Smit) is ontvangen. Ter kennisgeving: Theo staat abusievelijk bij de
aanwezigen vermeld.
7. Inventarisatie verdeling thematische onderwerpen voor 2022.
Dit punt wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven.
Uit het Overzicht van de Adviezen van 2015 t/m 2021 blijkt dat er 25 keer een gevraagd of
ongevraagd advies of een reactie op beleidsstukken is gegeven.
7. Verlening zittingstermijn Marike Bontenbal Zij stemt in met een 2e termijn van vier jaar.
8. Rondvraag en sluiting
Met een online dronk op het afgelopen jaar wordt de vergadering besloten. Op 13 januari 17.00 uur
nemen we informeel afscheid van onze secretaris, Marianne Mewissen.

Voorstel vergaderdata in 2022.
Maandagen 7 februari, 7 maart, 4 april, 13 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 12
december. De vergaderingen worden gehouden in principe in De Paauw of in de Messiaskerk (als
uitwijkmogelijkheid. Volgende vergadering 7 februari 2022.
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