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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 8 juli  2019 
 
Aanwezig: Eric Bloemkolk  (voorzitter), Marianne Mewissen (secretaris, verslag), Marike 

Bontenbal, Theo Overdevest, Marcel Kopmels, Elseline Brinkman, Peter Bellekom, Janet 

Kool. Afwezig m.k. Francoise van Leeuwen. 

1.Opening en overleg.. Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder 

Syb van Dijk (voorzitter) en Mirjam van der Sluis van de cliëntenraad Werk & Inkomen.  

Syb geeft aan dat de cliëntenraad (CR)de stem van de Wassenaarse burgers wil laten horen 

van wie het inkomen te laag is. De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben het 

formuleren van beleid W&I sinds 2012 belegd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg (L-

V) . In de betrokken gemeenten Voorschoten, Wassenaar en L-V wordt de uitvoering lokaal 

gerealiseerd. Tot begin 2019 vond zes keer per jaar overleg plaats tussen ambtenaren W&I 

van L-V en de cliëntenraden W&I van Voorschoten, Wassenaar en L-Voorburg. Omdat W&I 

inmiddels niet meer als een op zichzelf staand onderdeel van het beleid wordt gezien maar als 

onlosmakelijk onderdeel van Participatie, WMO en jeugd, heeft de klankbordgroep haar 

bestaansrecht verloren. De CR bekijkt nu de mogelijkheid van verbreding met cliënten van 

WMO en jeugdhulp. 

Een tweede gesprekspunt is het beleid m.b.t. participatie en re-integratie waarbij de gemeente 

Wassenaar ervan uitgaat dat de energie om cliënten naar het werk te begeleiden (uit de 

bijstand te halen) het beste kan worden ingezet bij degenen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt van niet meer dan twee jaar. Geschat wordt dat dit ca 40% is van het totaal. Bij 

de andere 60% gaat het om toeleiding naar een zinvol bestaan dat o.a. deels uit werk, deels uit 

vrijwilligerswerk kan bestaan. De CR waardeert dit beleid positief. Zorgpunt bij deze aanpak: 

de juiste diagnose bij het eerste gesprek en de verdere begeleiding en nazorg die verleend 

moet worden voor een bevredigend resultaat. Veel van de begeleiding dreigt bij vrijwilligers 

te worden neergelegd zonder dat er voldoende ondersteuning van gekwalificeerde krachten 

aanwezig is. De informatiebrief ‘Stand van Zaken uitvoerings- en implementatieplan Re-

integratie en Participatiebeleid 2019 – 2022’ verschaft daarover geen duidelijkheid. Ook de 

Adviesraad zit met veel vragen over het implementatieplan. Voornemen is om de 

beleidsambtenaar op dit dossier uit te nodigen voor de volgend vergadering waarbij ook de 

CR aanwezig is. Vragen worden vooraf aan de betrokkene gestuurd.  

Een derde gesprekspunt is hoe de samenwerking tussen de Adviesraad en de CR 

(belangenbehartiging) het beste geborgd kan worden. De zorg van de CR is dat de 

informatievoorziening m.b.t. Werk & Inkomen niet voldoende bij de CR terecht komt, nu de 

klankbordgroep is opgehouden te bestaan.  
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Afgesproken wordt dat de Adviesraad in zijn jaarprogramma structureel contact met de 

cliëntenraad (halfjaarlijks tussen de voorzitters) en tenminste jaarlijks (of vaker indien de CR 

daarom vraagt) een gezamenlijk overleg agendeert.  

2.. N.a.v. het verslag d.d. 3 juni 2019  en actiepunten.  

Verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt aangepast. 

3. Terugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten 

- 5 juni Presentatie Doorontwikkeling Monitor. Zeer informatieve, verhelderende presentatie. 

Een vervolg is afgesproken op 9 september. Eric, Marianne, Theo, Peter, Marike en Janet zijn 

aanwezig. 

- 19 juni Themabijeenkomst Lansingerland over jeugdzorg. Francoise en Elseline hebben de 

toegezonden documentatie bekeken. De aanpak en problematiek zijn herkenbaar.  

- 5 juli Receptie van de Stichting Gehandicaptenraad Wassenaar. Een nieuwe en veelbelovende 

start van de SGW. De Adviesraad gaat z.s.m. met het nieuwe bestuur van de SGW in overleg. 

4. Afspraken m.b.t. werkvelden en dossiers. 

De personen die genoemd worden achter de onderwerpen zijn degenen die zich als eersten met 

die dossiers bezig houden. Maar ook de andere leden nemen kennis van en zijn betrokken bij de 

onderwerpen in het sociaal domein. Het project ‘Iedereen doet mee’ waarin de meeste van de 

onderstaande onderwerpen door werkgroepen van burgers en professionals zijn opgepakt, 

wordt afgerond met een presentatie voor de Commissie Sociaal Domein op 4 september, 19.00 

uur in De Paauw.  Een evaluatie van het project zou nog moeten volgen.  

Verdeling van de onderwerpen: 

Armoede Werk & Inkomen  - Janet, Marike (Mariska) 

Participatie, re-integratie, statushouders – Peter, Marianne 

Welzijn, monitor, WMO – Marianne, Marike 

Wonen – Theo, Marcel 

Jeugd en jeugdzorg – Elseline, Francoise 

Gehandicapten – Peter, Janet 

Educatie – Marike, Elseline 

5. Ingekomen en uitgegaan   

Uitnodigingen voor de installatie van de nieuwe burgemeester worden gestuurd. 

6.  W.v.t.t.k. en rondvraag 

Check  of de formele aanstelling van Janet het college van B&W al is gepasseerd. 
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