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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 6 juli 2020 
 
Aanwezig: Peter Bellekom, Eric Bloemkolk (vz), Marike Bontenbal, Elseline Brinkman, Janet 

Kool, Marcel Kopmels, Francoise van Leeuwen, Marianne Mewissen, Theo Overdevest.    

 

1. Opening. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De Adviesraad is in complete samenstelling 

aanwezig.  

 

2. Formele vaststelling verslag en actiepunten van 8 juni 2020 

Verslag wordt formeel vastgesteld. Actiepuntenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Een 

aantal actiepunten komt ter sprake tijdens de vergadering.  

 

3. Bijgewoonde (digitale) vergaderingen/overleg 

• Kennismakingsgesprek met voorzitter Cliëntenraad (CR) Herman de Bruijn op 23 juni 

(Eric) 

• Platform Gehandicapten Haaglanden (PGH)  op 1 juli (Peter) 

• Kennismakingsgesprek met voorzitter SGW Ida Spelt op 1 juli (Eric, Janet, Peter) 

• Vergadering Commissie Sociaal Domein op 1 juli (Eric, Marike) 

 

De kennismakingsgesprekken zijn prettig verlopen. Afgesproken is om regelmatig met elkaar 

contact te houden. Voor de CR blijft het moeilijk om leden te vinden die willen participeren.  

 

Het nieuwe SGW bestuur is voornemens een wezenlijke bijdrage te leveren voor de belangen 

van hun doelgroep. Voor de SGW is er echter het probleem om de doelgroep goed in kaart te 

brengen en daarmee contact te onderhouden. De mogelijkheid om een brede bijeenkomst te 

beleggen met betrokkenen - mede in het kader van de inclusieve samenleving – wordt door de 

SGW verder besproken in het bestuur. Janet en Peter willen mede invulling geven aan een 

dergelijke kick-off bijeenkomst.  

 

Tijdens de vergadering van de Cie Sociaal Domein zijn de belangrijkste punten (rode draden) 

die naar voren komen uit onze werkzaamheden, toegelicht. Het gaat om meer aandacht voor: 

• Resultaatgericht werken met SMART doelen. 

• Regie op de vele processen met duidelijk beleggen van (eind)verantwoordelijkheid 

van betrokken en de doorzettingsmacht daarbij: “zeggenschap over wie de knopen 

doorhakt” en maatregelen kan nemen. 

• De kwetsbare positie van de vrijwilligers. Professionele ondersteuning van het vele 

vrijwilligerswerk is noodzakelijk. 
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• Beleid voor mensen met een beperking. De suggestie is gedaan om een kick-off 

bijeenkomst in het kader van het VN-verdrag te hosten. 

De reactie vanuit de Cie waren positief. Men spreekt waardering uit voor het werk en de 

adviezen van de ASD. Met de secretaris van de Cie is afgesproken om in het najaar het 

informele overleg te houden.  

 

4.  Advies/commentaar gemeentelijke informatie over WMO 

De Adviesraad constateert dat de schriftelijke communicatie naar cliënten – brieven en 

formulieren, website  – heel veel verbeterd is, mede n.a.v. ons advies. Maar een vraag aan de 

Adviesraad om zich over alle publicaties te buigen – als een corrector - valt eigenlijk buiten 

het advieswerk.  

 

5. Rekenkamerrapporten 

Marcel houdt de publicaties in de gaten en informeert de Adviesraad over de relevante punten 

daarin. Als de rapporten over de jeugdzorg gereed zijn, is het wellicht een mogelijkheid om 

de rekenkamer te vragen een presentatie te verzorgen voor ‘specialisten’ uit de gezamenlijke 

WMO-raden van de H10. In ieder geval zullen wij zelf de rapporten goed bestuderen. 

 

 

6. Marap re-integratie en participatiebeleid 

De cijfers laten voor Wassenaar een positieve ontwikkeling zien. Afgesproken wordt om bij 

de eerstvolgende Marap samen met de CR ook op het verhaal achter de cijfers in te gaan.  

 

7. Visie en werkwijze participatieraad Leidschendam-Voorburg 

We herkennen op hoofdlijn punten uit dit document. Voornemen is om de 

beoordelingskriteria te hanteren bij onze adviezen.   

 

8. Ingekomen en uitgegaan 

.Geen bijzonderheden 

 

9. W.v.t.t.k. en rondvraag 

Afspraak voor bestuurlijk overleg met de wethouders Lia de Ridder en Inge Zweerts de Jong 

wordt nog vastgesteld. Voorkeur is voor een datum na de vakantieperiode i.v.m. 

aanwezigheid van de leden  

Volgende vergaderingen ASD: 7 september, 5 oktober, 16 november 
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