ASD
Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar
Vergadering 7 maart 2018. 19.30 – 22.00 in de Messiaskerk
1. Opening
Aanwezig: Eric Bloemkolk, Carolien Moens verslag,
Marianne Mewissen, Margot de Jong, Elseline Brinkman Peter Bellekom , Françoise
van Leeuwen, Mariska Koelfat en Marike Bontenbal
Afwezig m.k. Gert van Veen
Welkom aan Anke Kilian, beleidsambtenaar, Syb van Dijk, Aeltsje Sierksma, Enny van
Leeuwen en Els van Erp van de cliëntenraad. Aan de hand van een praatpapier van Anke
spreken we over de verdere vormgeving van de gezamenlijke aanpak door de diverse
netwerken in het sociaal domein m.b.t. (hulp)vragen van inwoners. Na dit overleg wordt de
vergadering voortgezet met de Adviesraadleden.
2. Mededelingen/bijstelling agenda
Speciaal welkom aan Marike Bontenbal, beoogd nieuw lid van de Adviesraad.
Geen bijstelling van de agenda.
3. Besluitenlijst d.d. 18 januari 2017
Eric heeft een vraag over pag. 2 punt 5, het wijkteam. Ter verduidelijking, Wassenaar
is één wijkteam. Verslag wordt vastgesteld.
4. Vacatures
Er zijn drie kandidaten die gesolliciteerd hebben, alle drie vrouw. Eén heeft zich
teruggetrokken, één kandidaat is door de sollicitatie commissie geadviseerd naar een
minder beleidsmatige functie uit te zien en de derde kandidaat is inmiddels aspirant lid
van de ASD.
Er is dus nog steeds één vacature, iedereen zal in z’n eigen netwerk nog eens goed
kijken of er een geschikte kandidaat is en verder wordt er weer gestart met werven.
5. N.a.v. bijgewoonde vergaderingen
Overleg CJG, Liesbeth Baerwaldt is uitgenodigd bij de ASD en heeft bevestigd.
Bijeenkomst Jeugdhulp Haaglanden, ging vooral over de inkoop strategie. De
samenvatting van deze bijeenkomst wordt rondgestuurd. Vervolg op 9/4.
Overleg kaders woningbouwprogrammering. De kadernota ziet er goed uit. Ons advies
m.b.t. de Woonvisie is meegenomen in deze kadernota. Er mag nog wel wat meer
ambitie blijken. De ASD kan voor begin mei een adviesaanvraag tegemoet zien.
Peter is bij een overleg van de gehandicaptenraad geweest. Daar ging het vooral over
beschutte werkomgeving en het aantal plekken die de Gemeente daarvoor heeft
gerealiseerd. Nader te onderzoeken hoe dat zit in Wassenaar.
6. Website
Almir Mahmutovic,(webmaster) is aanwezig om vragen te beantwoorden.
Er wordt afgesproken dat iedereen een foto + relevante punten uit CV mailt naar
info@asdwassenaar.nl voor 15 maart !
De website gaat live op 9 april, gelijktijdig met de presentatie van de ASD bij het

Sociaal Kontakt Wassenaar.
7. Positionering en profilering ASD
Eric heeft tijdens het koepel overleg gemerkt dat er nogal verschillende opvattingen
zijn over de rol van een ASD. Na een discussie binnen onze groep blijkt dat wij er
allemaal hetzelfde over denken.
De ASD houdt zich niet bezig met cliëntenvertegenwoordiging, maar richt zich op het
onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties en het gevraagd en
ongevraagd adviseren van B & W. Dit betekent wel dat wij ons nadrukkelijker moeten
profileren richting maatschappelijke organisaties.
Dat gaan op korte termijn doen door :
-lancering van de ASD website
-een presentatie bij het Sociaal Kontakt Wassenaar op 9 april
-de ASD voorstellen aan de burgemeester
-een brief* sturen aan de coalitie onderhandelaar met speerpunten voor het sociaal
beleid die doorgang moeten vinden in de komende 4 jaar.
*Onderwerpen inleveren bij Margot voor 15 maart. Margot maakt een eerste opzet.
8. Ingekomen en uitgegaan
Geen opmerkingen.
9. W.v.t.t.k. en rondvraag
Francoise vraagt of we meer informatie kunnen krijgen over de situatie van de
statushouders in Wassenaar. Marianne zal de betreffende beleidsmedewerker
uitnodigen voor een toelichting.
Carolien Moens neemt i.v.m. verhuizing naar Winterswijk afscheid van de
Adviesraad. Wij luiden haar uit donderdag 8 maart 17.00 uur.

10. Data volgende vergaderingen:
Maandag 23 april in Rode Kruis gebouw, donderdag 31 mei Rode Kruis gebouw,
donderdag 5 juli Rode Kruis gebouw.
Presentatie bij Sociaal Kontakt Wassenaar, 9 april in de Rode Kruiszaal, 16.00 –
17.00 uur

